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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
I – LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e
gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre,
pressuposto, subentendido e ambiguidade. Intertextualidade. Coesão e coerência. Figuras de
Linguagem. Funções da Linguagem Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva,
Metalinguística). Fonemas e Fonética: representação e classificação dos fonemas, encontros
vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras.
Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, emprego e morfossintaxe): substantivo; adjetivo;
verbo; pronome; artigo; numeral; advérbio; preposição; conjunção; interjeição e onomatopeia.
Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Significação das
palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação.
Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal.
II – MATEMÁTICA E RACIOCÌNIO LÓGICO: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições.
Tautologia. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. Sucessões.
Problemas envolvendo raciocínio. Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Regra de três
simples. Sentenças abertas. Número de linhas da tabela verdade. Conectivos. Proposições
simples e compostas. Conjuntos, noções de matemática financeira, juros simples e juros
compostos, geometria, Trigonometria, progressão geométrica, progressão aritmética, análise
combinatória, probabilidade, operações fundamentais (números inteiros e fracionários),
potenciação e radiciação, sistema de medidas (decimais e não decimais), conversão de unidades
de medida; porcentagem, equações de primeiro e segundo grau. Funções, matrizes e sistemas
lineares.
III- CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Ciências da natureza e suas tecnologias;
Ciências humanas e suas tecnologias; Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios
e a economia brasileira; Política, Economia, Contexto internacional; Neoliberalismo e globalização,
Mercosul; Questões ambientais; História e atualidades relativas ao Mundo, ao País, ao Estado do
Acre e ao município de Assis Brasil.
IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR Ensino Infantil/Ensino Fundamental do 1.º ao 5.º ano/EJA I
Legislação Municipal (Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica Municipal) Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB); Lei n° 9.394/1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Plano Nacional de Educação; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Estatuto
da Criança e do Adolescente; Abordagem holística dos conteúdos do ensino fundamental, séries
iniciais: Alfabetização: concepções de aquisição do conhecimento. Métodos de alfabetização.
Letramento e suas implicações para a alfabetização. Alfabetização e enfoque globalizador do
conhecimento. Trabalhando com histórias, com livros e revistas, com dramatização, com desenho
infantil. (Verso, ritmo, canção, sons do corpo, cantigas, parlendas, adivinhas). Imagens. A criança
e a aquisição do conceito numérico (numeralização: articulação da linguagem e do cotidiano
infantil com a construção de conhecimentos matemáticos). O processo de aquisição da leitura e
da escrita. O texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas
por imagens. Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola.
Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. O professor, o aluno e o processo
de elaboração de textos escritos. Objetivos e expectativas de leitura. A construção dos conceitos
matemáticos e Metodologia do ensino e matemática.

