SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 049/2014
Anexo 3 – Provas e Programas
(Consolidado com a Retificação 01 ao Edital)
Todos os Cargos terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 10 (dez) questões a partir do
seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais - 10 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA - 4 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação;
Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial: formas de
tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência oficial.
MATEMÁTICA - 4 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Equação
de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação exponencial; Função do
1º grau, 2º grau e exponencial; Teoria Geral dos Conjuntos; Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico;
Resolução de Situações-Problema e Geometria.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS - 2 Questões:
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança,
esportes, educação e ecologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
Atualidades: principais acontecimentos nacionais e regionais abordados nos diferentes veículos de
comunicação.

Todos os Cargos terão a Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte) questões, a
partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Professor Arte – Ensino Fundamental¹
Professor Arte – Educação Integral¹
Professor de Arte - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Arte. História e metodologia do ensino da arte. Arte e
a educação. O ensino da arte no currículo: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade temas transversais. O conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação.
Teoria e prática em arte na escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de
arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. A arte na educação infantil e no
ensino fundamental (conteúdo e forma). Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e
plástica. A importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. Arte e história.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
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Professor de Arte – Bateria
Professor de Arte – Euphonium
Professor de Arte – Flugelhorn
Professor de Arte – Musicalização
Professor de Arte – Percussão de Marcha
Professor de Arte – Percussão Erudita e Popular
Professor de Arte – Trombone
Professor de Arte – Trompete
Professor de Arte – Tuba
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Teoria Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais,
pentatônica e de tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos.
Transposição. Modulação. Harmonização. Contraponto. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano).
Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Teoria de conjuntos.
Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades e dominantes com 7ª). Cadências. Ditado
rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais (sonata, rondó, ABA, tema com variações).
Dodecafonismo. Música atonal (aplicação da teoria de conjuntos). História da Música: Música na
Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Período Barroco - música instrumental, ópera e música
vocal. Período Clássico - sonata, ópera e sinfonia. Período Romântico - lied, ópera e música instrumental.
Século XX - impressionismo, expressionismo, música dodecafônica, atonalismo, música concreta e
eletrônica. História da Música Brasileira. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre
os temas propostos].
Professor Ciências – Ensino Fundamental¹
Professor Ciências – Educação Integral¹
Professor Ciências - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. Ensino de Ciências
no Brasil. O currículo das Ciências no Ensino Fundamental. O Método Científico e suas Aplicações.
Conceitos primitivos e unificadores. Metodologia do ensino de Ciências. Temas atuais: Bioética, Engenharia
Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, Clonagem, efeito estufa, chuva ácida,
camada de ozônio e Fontes alternativas de energia. Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos e bióticos,
cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos, Ciclos Biogeoquímicos; Biosfera –
Principais biomas terrestres e Poluição. Ser humano e a saúde: Profilaxia das Doenças Infectocontagiosas
e Sexualmente Transmissíveis. Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da Vida. Teorias da Evolução.
Níveis de organização e propriedades dos seres vivos. Os Reinos dos seres vivos. Características dos seres
vivos. Botânica: Classificação, importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e
vertebrados. Desenvolvimento histórico da Química. Evolução dos modelos atômicos. Bomba Atômica.
Bomba de Hidrogênio. Teoria da Relatividade. Teoria Quântica. Guerra Química e Bacteriológica. Física do
cotidiano. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].

Professor Educação Especial
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
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- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. As especificidades do campo da pedagogia e o trabalho em equipes
interdisciplinares. Educação Especial no Brasil: da segregação à inclusão. Política Nacional de Educação
Inclusiva. Política de Educação Inclusiva e o trabalho pedagógico. Identificação de necessidades
educacionais especiais. Conceituação e caracterização do Transtorno Global do Desenvolvimento.
Aspectos importantes do Transtorno Global do Desenvolvimento para a educação escolar. A formação e a
aprendizagem da criança com Transtorno Global do Desenvolvimento. A escolarização da criança com
Transtorno Global do desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais: implantação e funcionamento.
A deficiência Intelectual na humanidade. Concepções sobre a deficiência intelectual. A escola comum diante
da deficiência intelectual. A prática pedagógica na escolarização do aluno com deficiência intelectual:
Currículo e Avaliação Pedagógica. Práticas de leitura e escrita com alunos com deficiência intelectual.
Possibilidades do ensino colaborativo no processo de inclusão escolar do aluno com deficiência mental.
Interação e mediação pedagógica. Deficiência Física/Neuromotora no contexto do processo de ensinoaprendizagem: conceitos e características. O trabalho no espaço escolar: da identificação às alternativas de
ensino. Adequações de recursos e modalidades de Tecnologia Assistiva /DF e DV. Atendimento educacional
especializado para os alunos DF e DV. Educação de deficientes auditivos e surdos: Conceituação e
caracterização. Os órgãos do aparelho auditivo e seu funcionamento. Etiologia e prevenção da surdez. O
papel da família frente à surdez. A inclusão de alunos surdos no Ensino Comum. O surdo e a história da
sua educação. A Língua Brasileira de Sinais. Recursos Tecnológicos na Educação do aluno surdo.
Características comportamentais do Superdotado e suas implicações no contexto Pedagógico. O processo
de aprendizagem para o aluno com Altas Habilidades. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de
texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Educação Física – Ensino Fundamental¹
Professor Educação Física – Educação Integral¹
Professor Educação Física – Educação Infantil¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da Educação
Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A
Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento
e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e
expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avaliação em seus
diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica das técnicas
esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício de
convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões e
alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira
e do Estado de Santa Catarina sobre Educação Física. Proposta Curricular do município de Joinville.
Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação Física. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação
de texto(s) sobre os temas propostos].¹

Professor Educação Física - Ensino Fundamental/Educação Integral/Educação Infantil¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
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e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Educação Física. Princípios norteadores da Educação
Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A
Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Educação Física. Planejamento
e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e
expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avaliação em seus
diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica das técnicas
esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício de
convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões e
alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira
e do Estado de Santa Catarina sobre Educação Física. Parâmetros Curriculares Nacionais em Educação
Física. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].¹
Professor – Educação Infantil – 0 a 3 anos (Creche)
Professor – Educação Infantil – 4 a 5 anos (Pré-escola)
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil. Concepção do
Educar na escola. Concepção de cuidar na educação infantil. Diferença entre Educar e Cuidar.
Necessidades e características de crianças de 0 a 6 anos. Conceitos de Creche, Educação Infantil e escola
e sua relação com a família. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da autonomia.
Funções e papeis das instituições de Educação Infantil para cada etapa dos 0 aos 6 anos. A educação
infantil e o preparo para o ingresso no ensino fundamental. A Educação Infantil e o processo de
alfabetização. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor – Ensino Fundamental Séries Iniciais – 1º ao 3º Ano (Alfabetização)¹
Professor Séries Iniciais - 1º ao 3º Ano (Alfabetização) - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Projeto Político Pedagógico: concepções, importância, papel. Concepções de Currículo. Concepção de
Avaliação Formativa. Conceito de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96. Decreto 6.094/DOU de 24/04/2007; Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de
2012. Legislação Municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e anexos atualizados; Resolução
COMED nº 001, de 10 de julho de 2014. Estatuto da Criança e do adolescente. Educação Especial.
Diretrizes Curriculares Nacionais para educação básica; Ensino fundamental de 9 anos: Orientações para a
inclusão da criança de seis anos de idade. Concepção de Habilidades e Competências. Didática e
Metodologia da alfabetização e do letramento: Alfabetização na Língua Portuguesa: Concepções de
Alfabetização: currículo no ciclo da alfabetização; interdisciplinaridade; avaliação da alfabetização; inclusão
como princípio fundamental do processo de alfabetização. Alfabetização na Perspectiva do Letramento;
Aprendizagem e apropriação do Sistema de Escrita alfabética; Ludicidade; Gêneros textuais; Projetos de
Ensino e Sequências Didáticas; A sala de aula como ambiente alfabetizador; Direitos de Aprendizagem da
Língua Portuguesa; Avaliação no Bloco de Alfabetização e Letramento. Alfabetização Matemática: O ensino
de Matemática no Bloco de Alfabetização e letramento; direitos e objetivos de aprendizagem da matemática;
Papéis do brincar e do jogar na Alfabetização Matemática; A sala de aula como um espaço alfabetizador
em Matemática; Quantificação, registros e agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração decimal;
Operações na resolução de problemas; Geometria; Grandezas e medidas; Educação estatística; Saberes
matemáticos e os outros campos do saber (interdisciplinaridade). [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor – Ensino Fundamental Séries Iniciais – 4º e 5º Ano¹
Professor – Séries Iniciais – Educação Integral¹
Professor Séries Iniciais - 4º e 5º Ano - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
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Projeto Político Pedagógico: concepções, importância, papel. Concepções de Currículo. Concepção de
Avaliação Formativa. Conceito de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96. Legislação Municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e anexos
atualizados; Estatuto da Criança e do adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais
para educação básica. Concepção de Habilidades e Competências. Didática e Metodologia dos anos
iniciais: Ensinar e Aprender no 4ª e 5º anos. Pedagogia de Projetos. Conceito e aplicação da
contextualização de conteúdos. Produção de textos nas turmas de 4ª e 5ª anos. Conceitos Metodológicos
Específicos do Ensino dos Componentes Curriculares: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia
e Ensino Religioso. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Ensino Religioso – Ensino Fundamental
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Ciências da Religião. Manifestações culturais. Religião
e religiosidade. Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões da cultura religiosa. Mito e
espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de Educação
Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Geografia – Ensino Fundamental¹
Professor Geografia – Educação Integral¹
Professor Geografia - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Geografia. Conhecimento da Terra: Origem e
evolução, forma, movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua
aplicação: linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação, coordenadas geográficas, fusos
horários e LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas de representação, leitura e
interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e
das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento
integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos
aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de
energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações socioeconômicas internacionais. O
Espaço Geográfico Brasileiro e Catarinense: Localização e situação. O ambiente natural: composição,
estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia.
Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população;
produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. Relações internacionais e
globalização. Produção e gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: diversidade, composição,
potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço.
Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento,
evolução e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária,
agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: ocupação,
exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e ações
mitigadoras. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
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Professor História – Ensino Fundamental¹
Professor História – Educação Integral¹
Professor História - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas,
estrutura social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações
indígenas primitivas do Brasil; As populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da
Antiguidade Oriental: Egito Antigo, Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social
e estrutura política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Sociedades da
Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social e política, imperialismo,
religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Formação e crise da economia escravista; O direito
romano; O cristianismo; A Europa Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo:
economia, sociedade e organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o
capitalismo: renascimento urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as
transformações socioculturais, política, econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e comercial,
mercantilismo; Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a
Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O sistema colonial: o pacto colonial, suas características,
políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil Colonial: A economia açucareira e mineira; A
sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o escravismo colonial; As contradições do sistema
colonial e as conjurações; O processo de Independência: A corte portuguesa no Brasil; As tentativas de
recolonização e a independência; O Império brasileiro: Primeiro Império: construção do Estado brasileiro
pós-independência; Constituição de 1824; Confederação do Equador; Período Regencial; Segundo Império:
economia cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo;
Movimento republicano e a Proclamação da República; O Brasil República: Primeira República (1889 1930): características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo
(1937-1945): características políticas e econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais,
culturais, econômicas e tecnológicas; A época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo; O
imperialismo: características gerais; a nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as
duas guerras mundiais; A crise de 1929 e sua repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização
da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era
da informação; História de Santa Catarina e do município de Itajaí (Origem; História Política; Divisão Política
Administrativa; Economia; Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser
solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Inglês – Ensino Fundamental
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Inglês. A importância do ensino de língua inglesa no
Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa no
Brasil. A língua como forma de interação. A língua como perspectiva histórico-cultural. Interdisciplinaridade.
Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir,
falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
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Professor Matemática – Ensino Fundamental¹
Professor Matemática – Educação Integral¹
Professor Matemática - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. A didática e a metodologia do ensino da Matemática: o significado de saber,
ensinar e aprender. O currículo de Matemática no ensino fundamental. O Ensino da Matemática com regras
e significados. A resolução de problemas na organização do trabalho didático. A história da Matemática.
Razão e Proporção. Média aritmética e ponderada. Regra de três simples e composta, porcentagens e juros
simples. Campos Numéricos: o sistema de numeração, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais (identificação, propriedades e operações), números decimais, potência de 10, cálculo com radicais.
Campos Algébricos: expressões algébricas, polinômios, produtos notáveis, equações e inequações do 1º e
2º graus, sistemas de equações com duas variáveis, equações fracionárias do 1º grau. Campos
Geométricos: sistemas de medidas (comprimento, área, capacidades e massa). Ângulos: operações,
ângulos complementares e suplementares, opostos pelo vértice. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
Trigonometria. Razões trigonométricas. Polígonos convexos (triângulos e quadriláteros). Relações métricas
no triângulo retângulo. Relações métricas de um triângulo qualquer. Circunferência. [Observação: Poderá
ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].
Professor Língua Portuguesa – Ensino Fundamental¹
Professor Língua Portuguesa – Educação Integral¹
Professor Língua Portuguesa - Ensino Fundamental/Educação Integral¹
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensinoaprendizagem. Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico
- concepções, importância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de
interdisciplinaridade. Conceito de transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Legislação municipal: Lei Complementar Municipal 132/2008 e seus anexos, atualizada. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Educação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e
documentos relacionados. Concepção de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais.
Conceito e aplicação da Contextualização de Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora.
Taxonomia de Bloom. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da Educação
e Psicologia da Educação. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Noções históricas da língua
portuguesa: origem e expansão. Aspectos metodológicos do ensino da língua portuguesa. Comunicação:
elementos. Linguagem: tipos de linguagem. Língua: língua falada e escrita. Conhecimentos linguísticos:
linguística, psicolinguística e sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa. Fonética e fonologia: fonema
e letra, classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e consonantais,
dígrafos. Ortografia: regularidade e irregularidade. Acentuação gráfica. Pontuação. Morfologia: classes de
palavras (flexão e emprego). Sintaxe: frase, oração, período, termos da oração. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Figuras de
linguagem. Gêneros textuais. Leitura: interpretação de texto. [Observação: Poderá ser solicitada
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos].

1-Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação 01 ao Edital

Anexo 3 ao Edital de Processo Seletivo 049/2014 – pág 7

