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 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 

 

PORTUGUÊS  

Interpretação, compreensão e inferência de informações e sentidos construídos nos textos verbais e não 
verbais. Recursos linguísticos empregados e características do texto. Tipos e gêneros textuais. Sentido e 
emprego de palavras e expressões relacionadas ao contexto. Significação das palavras. Elementos de 
coesão e coerência. Identificação de ideias expressas no texto e do ponto de vista do autor. Funções da 
linguagem. Figuras de linguagem. Conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática normativa da 
língua portuguesa: reconhecimento, emprego e sentidos das classes gramaticais; processos de formação de 
palavras; sentidos atribuídos às palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos;  mecanismos de flexão dos 
nomes e verbos; emprego e colocação dos pronomes átonos; termos sintáticos da oração; concordância 
nominal e verbal; transitividade e regência dos nomes e verbos; uso do acento grave (crase); emprego dos 
sinais de pontuação; acentuação gráfica; uso dos porquês;  ortografia. 

 

LEGISLAÇÃO 

Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do 
Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções 
e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo e Poder Executivo: Competências. Atribuições. 
Lei Orgânica do Município de Barra Velha. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barra Velha. 

 

 CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

O cotidiano na creche e na escola: espaço, tempo, rotina, atividades rotineiras. Cuidados com alimentação e 
higiene infantil. Interações, Linguagens e Brincadeiras na Educação Infantil. Acolhimento e inserção. Critérios 
de qualidade para atendimento em creche que respeitem os direitos fundamentais das crianças. Indicadores 
de Qualidade para a Educação Infantil. Relação família e escola. Políticas públicas para a Educação 
Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Relações 
interpessoais. Ética e relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

 

INSTRUTOR DE FANFARRA 

Conhecimentos e noções elementares sobre as funções dos elementos do ensino da música; Notação 
musical; Apreciação, expressão e execução musical; elementos da música; Metodologias e abordagens no 
ensino da música. Formação e classificação de bandas e fanfarras. Instrumentos e composição de fanfarras. 

 


