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 NÍVEL SUPERIOR 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 

PORTUGUÊS  

  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 
textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 
palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 
Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO 
 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e suas alterações; Resolução CNE/CEB nº 
4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Aspectos Gerais da 
Base Nacional Comum Curricular; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 
 
 NÍVEL SUPERIOR 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 
 

PROFESSOR DE ANOS INICIAIS  

 
Ensino fundamental de nove anos. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Avaliação no ensino 
fundamental. Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. Projeto Político Pedagógico: 
princípios e finalidades. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. Alfabetização e 
letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Resolução 
CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 
(nove) anos. Gêneros textuais, produção e reestruturação de textos, análise linguística. Campos numéricos: 
números naturais, números racionais. Campos geométricos: geometria espacial, geometria plana, sistema de 
medidas. Ciências naturais: fatores bióticos e abióticos. Ciências humanas e sociais: tempo cronológico e 
histórico, temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, 
localização, orientação e representação. Competências e Habilidades. Diagnóstico, Avaliação da 
Aprendizagem. Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
1. Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Indicadores de Qualidade para a 
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Educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (vol. 01 e 02). Base Nacional 
Comum Curricular da Educação Infantil.  2. Componentes Curriculares da Educação Infantil: 
Desenvolvimento Infantil: Cognitivo, Motor e Socioemocional (0 a 06 anos). Direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento. Campos de Experiências. Interações, Brincadeiras e Linguagens. 
Avaliação na Educação Infantil. 3. Cotidiano na Educação Infantil: Cuidar e Educar. Período de Adaptação. 
Rotina. Tempos e Espaços. Afetividade. Relação Família e Escola. Transição da Educação infantil para o 
Ensino Fundamental.  
 
 
 NÍVEL MÉDIO 
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE NÚCLEO COMUM 
 

PORTUGUÊS  

  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; 
estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos semânticos:  
denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 
acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, eufemismo, 
ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   e sentido das classes gramaticais em 
textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação dos   pronomes; processos de   formação de 
palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. 
Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Conduta ética 
no exercício da função pública. Princípios da Administração Pública. Lei Orgânica do Município de Fraiburgo. 
Noções de lógica e Matemática Básica. Aspectos históricos, sociais, geográficos e econômicos do Município 
de Fraiburgo.  
 

AUXILIAR EDUCACIONAL 
 
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. O processo de 
Inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental). Relações 
interpessoais. Ética e relações interpessoais no ambiente de trabalho. 
 


