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ERRATA: 

Considerando o lapso na publicação do edital 006/2018, sem a explanação dos conteúdos específicos 

para os cargos de professor de educação infantil, assim como séries iniciais. Tendo em vista que o item 

3.1.1.2 prevê a avaliação de tais itens, realizamos nesta data a inserção dos mesmos,alterando a data 

das provas de 13/01/2019 para 03/02/2019 (DATA ESSA PARA TODOS OS CARGOS), estando em 

consonância tanto o horário quanto o local,possibilitando aos candidatos tempo hábil para 

estudo,sem que haja perda concernente aos conteúdos, tais como tempo para estudo dos mesmos. 

Seguem abaixo os conteúdos em questão: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSORES DE  EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS 

 RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA):  

Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros 

simples e juros compostos; razão e proporção; regra de 3 simples e composta; resolução de problemas; 

progressão aritmética e geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de 

volume; raciocínio seqüencial; orientação espacial e temporal; problemas e operações matemáticas que 

afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. Conjuntos números naturais múltiplos e divisores; números 

inteiros; números racionais; números reais; sistema de numeração decimal; Operações fundamentais; 

Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; 

equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e determinantes; Razões e proporções; 

Regra de três simples e composta; estatística; análise combinatória; probabilidade; matemática 

financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função 

modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. 

Professor Educação Infantil: 

Educação no mundo atual, Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, 

Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades 

recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, recursos/material 

didático, Processo Ensino-aprendizagem: avaliação, Planejamento de aula: habilidade objetivos 

à avaliação, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e 

habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Métodos de Alfabetização Tendências 

Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, 

Piaget, Paulo Freire, Psicologia da Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; 

Didática Geral.  Constituição Federal referente a Educação, Referências Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil, Novas diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, 

obrigatoriedade da matrícula na educação infantil.  
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Professor Ensino Fundamental – Séries Iniciais: 

 Educação no mundo atual, Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola, 

Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades 

recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, livro didático, 

recursos/material didático, Processo Ensino-aprendizagem: avaliação, recuperação, 

Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos e processos no ensino da 

leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e 

habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Métodos de 

Alfabetização, Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, Maria Montessouri, 

Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Psicologia da Educação. Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento; Didática Geral. Novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental, PCN 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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