PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 01/2017
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos
válidos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Terra Boa e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO: 101 AGENTE DE APOIO AO CUIDADO INFANTIL
Conhecimento Específico: Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde,
alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade.
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de monitor de apoio a
infância. Noções básicas de atendimento ao público.
CARGO: 102 PROFESSOR
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90.
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de
Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e
gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e históricocultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de
crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de
cultura. Planejamento e Gestão Educacional.

