
  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

  

    
   MODALIDADE:  . OPERADOR DE MÁQUINA 

       (Agente de Serviço Público IX) 

 

 

I) PORTUGUES 
- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado 

de São Paulo para o Ensino Fundamental incompleto (mínimo 4
a
 

Série). 

Conteúdo: Sinônimo e Antônimo; Pontuação; 

Substantivo e Adjetivo; Flexão de gênero, número e grau; conjunção 

de verbos; concordância verbal; e, ortografia. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental incompleto 

(mínimo 4
a
 série). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação; 

sistemas de medidas (decimais e não decimais); razão e proporção; 

divisão proporcional; e, resolução de problemas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                  - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre 

direitos e deveres dos servidores municipais; atualidades; e, 

noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Conhecimentos práticos de direção defensiva; 

noções de primeiros socorros; noções do Código Nacional de 

Trânsito; noções de tráfego rodoviário – normas de conduta do 

operador; noções de mapas e caminhos locais; noções de 

conservação, manutenção mecânica e elétrica de máquinas 

pesadas; noções da NR-31 - Norma Regulamentadora de Segurança. 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2013 

 
  MODALIDADE: . PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I  

                              - (ENSINO FUNDAMENTAL) 

        

   . PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL  

              

 

I) PORTUGUES 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                   - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a 

Lei Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos 

servidores municipais; atualidades; e, noções sobre a 

Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 - Didática; Rotinas Escolares; Sociedade 

Brasileira e Educação; Fundamentos de Currículo; Planejamento 

Educacional; Avaliação Educacional; A Educação no Estado de 

São Paulo; A Educação no Município; Noções da Emenda 

Constitucional n. 14/96; Noções da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação; Noções sobre o Fundo de Manutenção e 

desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério; Propostas Curriculares para o Ensino 

Fundamental/Infantil; Noções dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais em Ação; Noções do Estatuto do Magistério do 

Município. Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II  

       – EDUCAÇÃO FÍSICA 

           

 

I) PORTUGUES 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                   - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Educação Física, fisiologia e efeitos do 

movimento; Noções gerais sobre o histórico, regras e técnicas de: 

Atletismo, Ginástica, Futebol de Campo, Futebol de Salão, Handebol, 

Voleibol, Basquetebol, Natação; Noções do Manifesto Mundial de 

Educação Física da Federação Internacional de Educação Física; 

Biometria Humana; Esporte atual no Brasil e no mundo - campeonatos, 

regras, dificuldades; Legislação de Desportos Brasileira; Noções da 

Emenda Constitucional n. 14/96; conhecimentos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; conhecimentos sobre o Fundo de 

Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério; Proposta Curricular para o Ensino Básico; a Educação no 

Município. Parâmetros Curriculares para Educação Física; Atividades 

Lúdicas com alunos e projetos de ensino. Propostas da Escola da 

Família. Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II  

       – ARTE 

        

 

I) PORTUGUES 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 

                   - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- História das artes cênicas; noções de Pintura, 

Escultura e Arquitetura; noções de arte primitiva; tipos de colunas 

na arte egípcia; arte greco-romana; arte primitiva cristã; arte 

românica e arte gótica; arte bisantina; perspectivas; arte no 

renascimento; arte moderna; arte contemporânea; aspectos históricos 

da música ocidental; elementos estruturais da linguagem musical; 

tendências educacionais quanto ao ensino da música e da dança na 

sala de aula; papel da dança na educação; estrutura e funcionamento 

do corpo para a dança; danças como manifestações culturais; e, 

folclore. Lei de Diretrizes e Bases Nacional; Propostas Curriculares 

para o Ensino Fundamental; Noções dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais em Ação; Noções do Estatuto do Magistério do Município. 

Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

       – INGLÊS 

                

  

I) PORTUGUES 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 

                   - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Língua Inglesa: Artigos e Preposições; Pronomes; 

Advérbios; Caso Possessivo; Concordância Nominal; Uso dos verbos 

especiais; Tempos verbais; Conjugação de verbos auxiliares, 

regulares e irregulares; Interpretação e compreensão de textos. 
Tendências pedagógicas; Identidade, Cultura e cidadania; técnicas de 

aprendizagem; Planejamento e Avaliação Escolar; Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Didática; Rotinas Escolares; Sociedade Brasileira e Educação; 

Fundamentos de Currículo; Planejamento Educacional; Avaliação 

Educacional; A Educação no Estado de São Paulo; A Educação no 

Município; Noções da Emenda Constitucional n. 14/96; Noções da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação; Propostas Curriculares para o 

Ensino Fundamental; Noções do Estatuto do Magistério do Município. 

Noções sobre o Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério; Propostas Curriculares para 

o Ensino Fundamental; Noções dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

em Ação. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . ESCRITURÁRIO I 

 

 

I) PORTUGUÊS 
 - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 
  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                   - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a 

Lei Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos 

servidores municipais; atualidades; e, noções sobre a 

Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
- Noções de processos e procedimentos 

administrativos; conhecimentos dos sistemas de protocolos e seu 

processamento; noções de elaboração de documentos públicos (leis, 

decretos e ofícios); técnicas de comunicação; disciplina na 

execução dos trabalhos; relações Humanas no trabalho; arquivo e 

técnicas de arquivamento; noções de Contabilidade Pública; noções 

do Código Tributário Municipal; noções de Dívida Ativa; imagem 

profissional; sigilo profissional; conhecimentos básicos em Word 

for Windows e Excel, uso do Correio Eletrônico e da Internet. 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . APOIO ESCOLAR 

       

 

 

I) PORTUGUÊS 
 - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades 

de reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao 

estudo da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; 

ortografia; pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 
  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 

grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

(simples e composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de 

equações com duas incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
    - Noções de aplicação de um projeto pedagógico; 

noções de planejamento do trabalho pedagógico; noções do cotidiano 

das escolas e de condutas éticas com alunos; noções de prática 

educativa de alfabetização; noções de avaliação de aprendizagem; 

noções de prevenção de acidentes; noções de urbanidade e relações 

humanas; noções de interação social; noções de prática educativa – 

orientação dos alunos sobre direitos e deveres; conhecimentos sobre 

as escolas municipais; Noções do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; e, noções de primeiros socorros. 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 
 

   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

     -  Conhecimento das especificidades, 

necessidades, potencialidades das pessoas com necessidades 

educativas especiais (pessoas com deficiências, altas habilidades e 

condutas típicas de síndromes); ação educacional e educação 

inclusiva; fundamentos que orientam o atendimento educacional às 

pessoas com necessidades especiais; noções questões ético-político-

educacionais na ação do educador e de outros agentes sociais no 

processo de educação e inclusão social do deficiente; possibilidades 

e dificuldades de aprendizagem; métodos de ensino para pessoas com 

deficiência auditiva, visual e mental; Didática; Rotinas Escolares; 

Sociedade Brasileira e Educação; Fundamentos de Currículo; 

Planejamento Educacional; Avaliação Educacional; A Educação no 

Estado de São Paulo; A Educação no Município; Noções da Emenda 

Constitucional n. 14/96; Noções da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação; Noções sobre o Fundo de Manutenção e desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério; Propostas 

Curriculares para o Ensino Fundamental; Noções dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais em Ação; Noções do Estatuto do Magistério do 

Município; Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - PORTUGUÊS 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

     - Formação histórica da Língua Portuguesa; 

Expressão Escrita: narração, descrição e dissertação; Gêneros 

Literários: Diferenciação dos diversos gêneros literários, 

Literatura Contemporânea: conto, crônica, romance e poesia, 

Identificação das Tendências literárias; Escolas Literárias; 

Acentuação Gráfica: ortografia e pontuação, concordância verbal e 

nominal, morfologia e sintaxe, fonética, ortoépia e prosódia, 

colocação de pronomes, crase, figuras de linguagem, denotação e 

conotação, poesia, prosa (características), correspondência formal e 

informal, pronomes de tratamento (emprego), textos literários, 

lúdicos, informativos (artigos, notícias, informes, relatórios, 

ofícios, etc.), Literatura Infantil: o valor da leitura escrita; 

Conhecimento do aluno e seus interesses: teóricos, Piaget, Saussure, 

Montessori, Freinet, Paulo Freire, Emilia Ferreiro; Paródia, 

reprodução, plágio; Linguagem oral, coloquial, culta e popular; 

Rotinas Escolares; Sociedade Brasileira e Educação; Fundamentos de 

Currículo; Planejamento Educacional; Avaliação Educacional; A 

Educação no Estado de São Paulo; A Educação no Município; Propostas 

Curriculares para o Ensino Fundamental; Noções do Estatuto do 

Magistério do Município. Noções do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - HISTÓRIA 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

     - Metodologias do ensino de História; seleção e 

organização de conteúdos; historiografia; História e temporalidade; 

História do Brasil; História Regional e local; História das Américas 

e suas identidades; lutas sociais e culturais; História do mundo 

ocidental; legados culturais da antiguidade clássica; as diferentes 

culturas no mundo; capitalismo e socialismo; Didática; Rotinas 

Escolares; Sociedade Brasileira e Educação; Fundamentos de 

Currículo; Planejamento Educacional; Avaliação Educacional; A 

Educação no Estado de São Paulo; A Educação no Município; Noções da 

Emenda Constitucional n. 14/96; Noções da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação; Propostas Curriculares para o Ensino Fundamental; 

Noções do Estatuto do Magistério do Município. Noções do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - CIÊNCIAS 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

     - Conhecimento Científico: Evolução histórica, 

Evolução na sociedade brasileira; Questões Sociais: ambiente, saúde, 

orientação sexual, ética e pluralidade de culturas; os seres vivos e 

o meio ambiente; ação do homem sobre o meio ambiente; princípios 

básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre 

estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; 

características dos grandes grupos animais e vegetais; corpo humano; 

endemias; questões sociais graves; as Espécies: evolução, 

reprodução, hereditariedade; Fundamentos teóricos de Química: 

conceitos, leis, princípios básicos; Fundamentos teóricos da Física: 

conceitos, leis, princípios básicos; Didática; Rotinas Escolares; 

Sociedade Brasileira e Educação; Fundamentos de Currículo; 

Planejamento Educacional; Avaliação Educacional; A Educação no 

Estado de São Paulo; A Educação no Município; Noções da Emenda 

Constitucional n. 14/96; Noções da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação; Propostas Curriculares para o Ensino Fundamental; Noções 

do Estatuto do Magistério do Município. Noções do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - MATEMÁTICA 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) CONHECIMENTOS GERAIS 

                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

III) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
     - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado 

de São Paulo para o Ensino Fundamental (1° grau) e Ensino Médio (2o 

grau) - Conteúdo: Atividades Matemáticas no Ensino Fundamental 

[Operações fundamentais; potenciação e radiciação; sistemas de 

medidas (decimais e não decimais); geometria (perímetros, áreas e 

volumes); razão e proporção; divisão proporcional; regra de três 

(simples e composta); porcentagem, juros (simples e composto); 

equações (1° e 2° graus); sistemas de equações do 1° grau com duas 

incógnitas], e Atividades Matemáticas no Ensino Médio [conjuntos, 

equações, razões e proporções, grandezas proporcionais, regra de 

três, porcentagem, múltiplos divisores, potências, raízes, 

transformações de expressões algébricas, elementos da geometria, 

relações métricas, relações trigonométricas, matrizes e 

determinantes]. Didática; Rotinas Escolares; Sociedade Brasileira e 

Educação; Fundamentos de Currículo; Planejamento Educacional; 

Avaliação Educacional; A Educação no Estado de São Paulo; A Educação 

no Município; Noções da Emenda Constitucional n. 14/96; Noções da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Propostas Curriculares para o 

Ensino Fundamental; Noções do Estatuto do Magistério do Município. 

Noções do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . PROFESSOR PEB II 

                             - GEOGRAFIA 

 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

     - Evolução do pensamento geográfico; os 

sistemas naturais; as ações humanas sobre a natureza; espaço 

geográfico mundial e brasileiro: processo de industrialização, 

processo de urbanização, agronegócios, demografia; globalização e 

geopolítica; representações cartográficas; didática; rotinas 

escolares; sociedade brasileira e educação; fundamentos de 

currículo; planejamento educacional; avaliação educacional; a 

educação no Estado de São Paulo; a educação no município; noções da 

Emenda Constitucional n. 14/96; noções da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação; Propostas Curriculares para o Ensino Fundamental; 

noções do Estatuto do Magistério do Município. Noções do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

  

    
   MODALIDADE:  . AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

       DENTÁRIO        

 

 

I) PORTUGUES 

- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado 

de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º Grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo 

da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º 

Grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

simples; equações (1° e 2° graus). 

 

V) CONHECIMENTOS GERAIS 

                  - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre 

direitos e deveres dos servidores municipais; atualidades; e, 

noções sobre a Constituição Federal. 

 

VI) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Conhecimentos de higiene e saúde bucal; 

conhecimentos de técnicas de assepsia; noções de anatomia 

bucal; conhecimentos de material, equipamentos, instrumental e 

sua manutenção; fatores de risco e formas de prevenção; 

destinação de lixo patológico; EPIs; noções de práticas 

inerentes à profissão. 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO  

       DE SAÚDE 

                              

 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 - Políticas Públicas de Saúde – Estratégia 

Saúde da Família; noções de políticas de informação, educação 

e comunicação do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde; interação da comunidade na prevenção de doenças; 

doenças sexualmente transmissíveis; Noções de Contabilidade 

Pública; Noções da Lei n. 8.666/93, com suas alterações 

posteriores; Noções da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

notórios conhecimentos de elaboração de projetos; e, 

Competências dos municípios na Constituição de 1988. Noções do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções do Estatuto do 

Idoso. 

. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

 
   MODALIDADE: . MONITOR DESPORTIVO  

                                     

 

            

   
I) PORTUGUÊS 

 - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo da 

gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado de 

São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão proporcional; 

regra de três (simples e composta); porcentagem, juros (simples e 

composto); equações (1° e 2° graus); e, sistemas de equações com duas 

incógnitas. 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                     - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre a Lei 

Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos servidores 

municipais; atualidades; e, noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 - Noções gerais sobre o histórico, regras e 

técnicas de: Atletismo, Ginástica, Futebol de Campo, Futebol 

de Salão, Handebol, Voleibol, Basquetebol, Natação; Esportes e 

Saúde. Esporte atual no Brasil e no mundo - campeonatos, 

regras, dificuldades; Legislação de Desportos Brasileira; os 

Esportes no Município. Atividades Lúdicas com alunos e 

projetos esportivos. Propostas da Escola da Família. Noções do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções do Estatuto do 

Idoso. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

  

    
   MODALIDADE:  . ZELADOR 

    

 

 

I) PORTUGUES 

- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado 

de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º Grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo 

da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º 

Grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

simples; equações (1° e 2° graus). 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                  - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre 

direitos e deveres dos servidores municipais; atualidades; e, 

noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Conhecimentos práticos de limpeza em geral; 

noções de prevenção de acidentes; condutas de preservação da 

saúde; cuidados no manuseio de recipientes e utensílios; 

noções do uso de equipamento de proteção individual; cuidados 

no trânsito; primeiros socorros; prevenção com animais 

peçonhentos e de natureza prejudicial à saúde humana; tipos de 

equipamentos e ferramentas de uso em limpeza, capinação e 

outros trabalhos manuais; noções básicas de eletricidade e 

hidráulica; noções de urbanidade; ética no trabalho; 

conhecimentos sobre telefones úteis e de emergência. 

 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 

 



  

PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 

01/2014 

  

    
   MODALIDADE:  . ELETRICISTA 

    

 

 

I) PORTUGUES 

- Programa da Rede Oficial de Ensino do Estado 

de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º Grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; atividades de 

reflexão e operação sobre linguagem; atividades relativas ao estudo 

da gramática tradicional; fonética; morfologia; sintaxe; ortografia; 

pontuação; semântica e análise sintática. 

 

II) MATEMÁTICA 

  - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Completo (1º 

Grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 

radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); geometria 

(perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; divisão 

proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem, juros 

simples; equações (1° e 2° graus). 

 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                  - Noções básicas do perfil sócio-econômico, 

histórico e geográfico do município de Itajobi; noções sobre 

direitos e deveres dos servidores municipais; atualidades; e, 

noções sobre a Constituição Federal. 

 

IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

- Notórios conhecimentos técnicos sobre a 

profissão; tipos de equipamentos e materiais utilizados na 

realização dos procedimentos inerentes a instalações elétricas 

de média e alta voltagem; notórios conhecimentos sobre EPIs; 

conhecimentos técnicos de prevenção de acidentes; 

procedimentos de primeiros socorros em eletricidade; noções de 

projetos técnicos de eletrificação de média e alta voltagem; 

noções de urbanidade e relações humanas; noções de interação 

social. Especificidades da Norma Regulamentadora N. 10. 

 

 

 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 

 
 


