
ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO, 

PARA AS PROVAS ESCRITAS 
 

 

Cargo: MONITOR SOCIAL E AGENTE EDUCATIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, 
a Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os 
países que têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e 
interpretação de frase, palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; 
classificação e conjugação de verbos; regência nominal e verbal, regras e 
exemplos; concordância nominal e verbal, regras e exemplificação; língua 
padrão ou norma culta; morfologia; uso e emprego dos pronomes; classificação 
e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e vícios da linguagem; regras 
gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: pronomes, 
preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de palavras 
e expressões; Ortografia; Semântica; Fonologia; Literatura: períodos e estilos 
da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários outros 
conhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 
 
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; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica; 
análise combinatória; Operação com frações; Mínimo Múltiplo Comum e 
Máximo Divisor Comum; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Funções 
Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e fatoração; Probabilidade; 
Grandezas Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos Notáveis; Números 
Complexos; Logaritmos; Razão e Proporção; medidas: de valor, de tempo, de 
área e de volume; orientação espacial e temporal; problemas e operações 
matemáticas que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, 
geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município de Sul Brasil/SC, da microrregião, da região, do Estado de 
Santa Catarina, do País e em nível global. Identificação de autoridades do 
Governo Federal, do Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de 
Sul Brasil/SC, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de 
outros países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos 
contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, 
políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio 
ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, em nível 
local, regional, estadual, nacional e mundial, segundo o grau de conhecimentos 
e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 
Monitor Social: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, proteção integral à 
criança e ao adolescente; Dos Direitos Fundamentais; Da Prevenção; Da Política de 



Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das Medidas Pertinentes aos Pais ou 

Responsável; Do Conselho Tutelar; Mediação de Conflitos; História Social da 
criança e da família; Desenvolvimento da criança e do adolescente; Formas de 
violência contra a criança e o adolescente; Exclusão social; Álcool, tabagismo e 
outras drogas; Conhecimentos do Programa de Erradicação do trabalho 
Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, 
aprendizagem; Proposta curricular; processos de avaliação; LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Conhecimentos sobre o processo se ensino- 
aprendizagem; processos de avaliação; Qualidade no atendimento ao público; 
forma de atendimento ao público; postura ; Noções elementares do Sistema 
Operacional do Windows, Word, Excel; Access; Internet, Protocolo de 
documentos, atendimento telefônico, encaminhamento de ligação, Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; Conhecimentos inerentes as atribuições do cargo. 
 
Agente Educativo: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, proteção integral à 
criança e ao adolescente; Dos Direitos Fundamentais; Da Prevenção; Da Política de 
Atendimento; Das Medidas de Proteção; Das Medidas Pertinentes aos Pais ou 

Responsável; Do Conselho Tutelar; Mediação de Conflitos; História Social da 
criança e da família; Desenvolvimento da criança e do adolescente; Formas de 
violência contra a criança e o adolescente; Exclusão social; Álcool, tabagismo e 
outras drogas; Conhecimentos do Programa de Erradicação do trabalho 
Infantil; Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, 
aprendizagem; Proposta curricular; processos de avaliação; LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Conhecimentos sobre o processo se ensino- 
aprendizagem; processos de avaliação; Qualidade no atendimento ao público; 
forma de atendimento ao público; postura ; Noções elementares do Sistema 
Operacional do Windows, Word, Excel; Access; Internet, Protocolo de 
documentos, atendimento telefônico, encaminhamento de ligação, Regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço 
público; Conhecimentos inerentes as atribuições do cargo. 

Cargo: Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, 
Professor de Educação Especial, Professor de Atividades Desportivas 
(Educação Física), Professor de Artes, Professor de Língua Estrangeira. 

LÍNGUA PORTUGUESA: Sistema ortográfico vigente (considerada, inclusive, 
a Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os 
países que têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e 
interpretação de frase, palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; 
classificação e conjugação de verbos; regência nominal e verbal, regras e 
exemplos; concordância nominal e verbal, regras e exemplificação; língua 
padrão ou norma culta; morfologia; uso e emprego dos pronomes; classificação 
e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e vícios da linguagem; regras 
gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: pronomes, 
preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de palavras 
e expressões; Ortografia; Semântica; Fonologia; Literatura: períodos e estilos 
da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários outros 
conhecimentos de normas da Língua Portuguesa. 

 
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; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica; 
análise combinatória; Operação com frações; Mínimo Múltiplo Comum e 
Máximo Divisor Comum; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Funções 
Exponenciais; Probabilidade; Potenciação e fatoração; Probabilidade; 
Grandezas Proporcionais; Geometria Analítica; Produtos Notáveis; Números 
Complexos; Logaritmos; Razão e Proporção; medidas: de valor, de tempo, de 
área e de volume; orientação espacial e temporal; problemas e operações 
matemáticas que afiram o raciocínio lógico dos concorrentes. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Aspectos históricos, 
geográficos, políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e 
atuais do Município de Sul Brasil/SC, da microrregião, da região, do Estado de 
Santa Catarina, do País e em nível global. Identificação de autoridades do 
Governo Federal, do Governo do Estado de Santa Catarina e do Município de 
Sul Brasil/SC, segundo os respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de 
outros países, ou de lideranças de influência mundial. Aspectos 
contemporâneos da humanidade. Conhecimentos históricos, geográficos, 
políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos atuais sobre meio 
ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e políticas, em nível 
local, regional, estadual, nacional e mundial, segundo o grau de conhecimentos 
e formação exigido para o exercício dos cargos em seleção. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

 
Professor de Educação Infantil: Conhecimentos teóricos e práticos sobre 
desenvolvimento infantil, aprendizagem, aquisição da língua escrita; aquisição 
dos conceitos matemáticos fundamentais; aquisição das linguagens 
expressivas; Educação inclusiva; processos de avaliação; formação de pessoal 
para a Educação Infantil; técnicas de trabalho em grupo, supervisão de 
programas pedagógicos; registros da avaliação na Educação Infantil; e ainda: 
Processo de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida; A 
educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar A 
importância do brincar; Organização do trabalho na educação infantil: tempo e 
espaço; Cuidar e educar - função indissociável na educação infantil; 
Consciência fonológica; Avaliação na Educação Infantil; Currículo na Educação 
Infantil; Relação família-escola; Rotina na Educação Infantil conhecimento de 
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, aprovado pela Lei 
Federal nº Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases) – lei 9.394/1996; Proposta curricular; Metodologia de ensino; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Projeto Político Pedagógico; 
conhecimentos inerentes ás atribuições do cargo. 
 
Professor de Séries Iniciais: Conhecimentos teóricos e práticos sobre 
desenvolvimento infantil, aprendizagem, aquisição da língua escrita; aquisição 
dos conceitos matemáticos fundamentais; aquisição das linguagens 
expressivas; Educação inclusiva; processos de avaliação; formação de pessoal 
para a Educação Infantil; A educação básica no Brasil: acesso, permanência, 
inclusão e fracasso escolar técnicas de trabalho em grupo, supervisão de 
programas pedagógicos; registros da avaliação na Educação Infantil; e ainda: 
Processo de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida; A 
importância do brincar; Organização do trabalho na educação infantil: tempo e 



espaço; Cuidar e educar - função indissociável na educação infantil; 
Consciência fonológica; Avaliação na Educação Infantil; Currículo na Educação 
Infantil; Relação família-escola; Rotina na Educação Infantil; conhecimento de 
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, aprovado pela Lei 
Federal nº Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases) – lei 9.394/1996; Proposta curricular; Metodologia de ensino; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Projeto Político Pedagógico; 
conhecimentos inerentes ás atribuições do cargo. 
 
Professor de Educação Especial: Políticas públicas para a Educação Especial: 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Política 
de Educação Especial de Santa Catarina e no País e Programa pedagógico da política 
de Educação Especial de Santa Catarina e no País; Atribuições do segundo professor 
de turma; Alfabetização e letramento; Adequações curriculares; Conceitos de 

deficiência, Condutas típicas e altas habilidades; Tecnologias assistidas; Atendimento 
educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais; 

conhecimento de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
aprovado pela Lei Federal nº Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Proposta curricular; Metodologia de 
ensino; Parâmetros Curriculares Nacionais; Política Nacional de Educação 
Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. Atribuições do Professor do 
AEE. Sala de recursos multifuncionais; Projeto Político Pedagógico. Deficiência 
Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e AEE. Pessoas 
com Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Decreto 
Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008. Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 
2009. Atualidades Profissionais. Conhecimentos inerentes ás atribuições do 
cargo. 
 
Professor de Atividades Desportivas (Educação Física): Conhecimentos 

inerentes à área de formação profissional, especialmente em iniciação e prática de 
atividades esportivas, observada a habilitação profissional mínima para o exercício do 
cargo; procedimentos preliminares de preparação física que antecedem à atividades 
esportiva; regras esportivas gerais e específicas segundo as modalidades mais 
praticadas; formas de integração, de socialização, de resgate da cidadania e de 
valorização da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, 
atendidos pelo Programa; conhecimentos acerca de exercícios físicos e ginástica 
aeróbica, formas, preparação e cuidados; conhecimento de normas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, aprovado pela Lei Federal nº Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990; LDB (Lei de Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Proposta 
curricular; Metodologia de ensino; Parâmetros Curriculares Nacionais; 
Organização e legislação do ensino da educação física. Código de Ética dos 
Profissionais de Educação Física – Resolução n° 056/2003. Atualidades 
profissionais. Conhecimentos acerca de outros programas sociais patrocinados 
ou promovidos pelo Governo Federal e executados no Município, como o 
programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Programa Bolsa Família 
e outros; conhecimentos sobre formas pedagógicas do ensinamento e da 
operacionalização de atividades esportivas; Avaliação em Educação física; 
Anatomia e fisiologia humana; Substância proibidas/permitidas; conhecimentos 
de fisiologia, nutrição; corpo; mente; Atividades rítmicas; conhecimentos sobre 
pedagogia social; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação e do 

conjunto das atribuições do cargo; LDB (Lei de Diretrizes e Bases); conhecimentos 



inerentes ás atribuições do cargo. 
 

Professor de Artes: Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos 

historicamente e em produção pela humanidade; Conceitos de som, forma, cor, gesto, 
movimento, espaço e tempo nas linguagens artísticas: musical, visual, cênica, 
articulados aos processos de contextualização, produção artística e leitura de imagens 
e de obras de arte; História da Arte (Brasil e Mundial); Arte e meio ambiente, 
Artesanato; teatro; LDB (Lei de Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990; Proposta curricular; Metodologia de 
ensino; Parâmetros Curriculares Nacionais; conhecimentos inerentes ás atribuições do 
cargo. 
Professor de Língua Estrangeira: Compreensão e interpretação de texto; 

Gramática; verbo “To be” nos diferentes tempos verbais (forma afirmativa, negativa e 
interrogativa); Fonemas; preposições; pronomes; comparação de adjetivos; tempos 
verbais; verbos regulares e irregulares (passado); falsos cognatos; phrasal verbs; 
conjunções; LDB (Lei de Diretrizes e Bases) – lei 9.394/1996; Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei 8.069/1990; Proposta curricular da língua estrangeira moderna; 
Metodologia de ensino da língua estrangeira; Parâmetros Curriculares Nacionais para 
a língua Inglesa; conhecimentos inerentes ás atribuições do cargo. 
 
 


