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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
EMPREGO PÚBLICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Português: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não
literários). Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais,
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de
Agente de Serviços tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e
de Alimentação
gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
Conhecimento Específico: Conhecimento Específico: Noções e técnicas de seleção
de alimentos para o preparo de refeições; noções e conhecimentos de gêneros e
produtos alimentícios utilizados no preparo das refeições; recebimento, armazenamento,
acondicionamento e disposição desses gêneros; utensílios, materiais e equipamentos
utilizados no preparo de refeições; noções e técnicas de limpeza e higienização de
utensílios, cozinhas e copas; questões de segurança e prevenção de acidente no
trabalho.

Assistente de
Gestão
Pública

Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e
não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos
e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos
nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos
de coesão textual. Ortografia, incluindo o novo acordo ortográfico que entrou em
vigência em 01/01/2016. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição,
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta.
Matemática: Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).
Razões, proporções, porcentagem. Juros.
Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de
equações de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta,
plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas.
Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria.
Funções. Gráficos e tabelas: interpretação
Conhecimento Específico: Conhecimento Específico: Noções de Informática: Noções
de Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivirus. MSWindows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2010: principais atalhos e
comandos. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices,
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e
comandos. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais
atalhos e comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL,
links, sites, busca e impressão de páginas. Principais comandos do Internet Explorer.
Segurança na Internet. Qualidade no atendimento ao público interno e externo.
Recepção e atendimento ao público. Elementos básicos do processo de comunicação.
Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de serviços e recursos de
telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, chamada
em conferência, chamada em espera, rechamada, etc. Regras de conduta e
procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares,
intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação. Requisitos para pessoas que
lidam com público em situações de urgências: Noções de primeiros socorros, Telefones
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públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. Noções de
uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de
comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração pública e
servidores. Lei Orgânica do Município de Jaguariúna.

Médico Psiquiatra

Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e
não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos
e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos
nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos
de coesão textual. Ortografia, incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência
em 01/01/2016. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta.
Conhecimento Gerais: Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica –
Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde
1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização:
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição:
Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º
8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas
de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21
de Outubro de 2011.
Conhecimento Específico: História da Psiquiatria: as revoluções conceituais no campo
da saúde mental. Políticas de saúde mental no Brasil e no Mundo. Psiquiatria Social.
Epidemiologia dos Transtornos mentais. Psicopatologia geral: as funções psíquicas e suas
alterações. Psicopatologia especial: entidades clínicas e nosologia psiquiátrica. Psiquiatria
Geriátrica com ênfase em quadros demenciais e depressão. Transtornos Psiquiátricos da
gestante e abordagem farmacológica. Transtornos Mentais decorrentes do Uso de
Substâncias Psicoativas. CID-10: criança, adolescente, adulto e idoso. Terapêutica
psiquiátrica (criança, adolescente, adulto e idoso): Psicofarmacologia; Psicoterapia;
Abordagem psicossocial; Reabilitação psicossocial; Emergências psiquiátricas. Psiquiatria
infantil: noções gerais.

Procurador

Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e
não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos
e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos
nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos
de coesão textual. Ortografia, incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência
em 01/01/2016. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta.
Conhecimento Específico:
DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Conceito de direito administrativo. Regime jurídico administrativo. Função pública.
Função administrativa. Função política ou de governo. Conceito de interesse público.
Interesse
primário
e
secundário.
Regime
jurídico-administrativo.
Princípios
constitucionais do direito administrativo expressos e implícitos.
2. Organização administrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas.
Competências discricionárias e vinculadas: Conceito, fundamentos e limites da
discricionariedade, mérito do ato administrativo, discricionariedade técnica, controle da
discricionariedade. Centralização e descentralização administrativa. Desconcentração.
Hierarquia administrativa. Delegação e avocação de competência.
3. Administração indireta. Conceito. Controle da Administração indireta. Autarquias.
Autarquias especiais. Agências executivas. Agências reguladoras. Fundações públicas.
Fundações municipais. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia
mista. Consórcios públicos. Contrato de rateio e de programa. Lei Federal nº 11.107/05 e
Decreto Federal nº 6.017/07. Convênios entre entidades federativas. Acordos de
cooperação.
4. Terceiro setor. Conceito. Entes paraestatais. Serviços sociais autônomos.
Organizações sociais. Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. Organizações de
sociedade civil de interesse público. Termo de parceria. Lei Federal 9.790/99. OSCIPS.
5. Servidores públicos: Conceito, classificação e regime jurídico. Remuneração dos
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servidores públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso público. Processo
seletivo público. Contratação temporária. Terceirização. Direito de greve e sindicalização
dos servidos públicos. Cargos públicos. Estágio probatório. Estabilidade. Provimento.
Remoção. Cessão de servidores. Enquadramento. Redistribuição. Direitos dos servidores
municipais. Aposentadoria dos servidores públicos. Regime próprio e previdência
complementar. Deveres e proibições dos servidos públicos. Regime disciplinar dos
servidores públicos. Sanções disciplinares. Processo administrativo disciplinar: apuração
preliminar,
sindicância,
processo
sumário,
procedimento
sumário,
inquérito
administrativo, inquérito administrativo
especial, exoneração de servidor em estágio probatório. Responsabilidade civil dos
servidores públicos.
6. Atos administrativos. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classificação,
espécies de ato administrativo. Licenças e autorizações administrativas. Existência,
validade e eficácia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. Abuso de poder,
excesso de poder e desvio de poder. Atributos. Extinção e modificação do ato
administrativo. Revogação. Retificação e invalidação. convalidação.
Efeitos dos vícios.
7. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do
processo administrativo. Audiências e consultas públicas. Coisa julgada administrativa.
Lei Federal nº 9.784/99.
8. Licitações públicas. Lei Federal nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e
dispensa de licitação. Princípios da licitação. Lei Federal nº 12.232/2010. Modalidades
licitatórias. Pregão, Lei Federal 10.520/02. Processo licitatório. Registros cadastrais.
Registro de preços.
8. Ação Civil Pública Lei nº 7347/85; Ação Popular nº4717/65; Improbidade
Administrativa Lei nº 8429/92.
Direito Constitucional
1. CONCEITO, sentido e classificação das Constituições. Poder constituinte. Poder
reformador e suas limitações; emendas à Constituição. Mutações constitucionais.
2. ESTADO. Origem. Formação. Conceito e elementos.
3. DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. Constituição e processo. Direito
constitucional processual. Sistema Jurídico. Supremacia Constitucional. Nulidade.
Conceito de Constitucionalidade. Controle de Constitucionalidade. Conceito, Requisitos e
Espécies de Controle de Constitucionalidade. Controle Difuso. Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante. Repercussão Geral. Controle Concentrado.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação
declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade
interventiva. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Controle de
Constitucionalidade no âmbito estadual. WRITS CONSTITUCIONAIS. Habeas corpus.
Habeas data. Mandado de injunção. Mandado de segurança. Ações Constitucionais.
4. EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.
5. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DO PODER. Federação Brasileira. União. Competência
da
União.
Estados-membros.
Competência
dos
Estados-membros.
Regiões
Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Municípios. Formação dos
Municípios. Competência dos Municípios. Repartição das Competências. Intervenção.
Intervenção Federal. Intervenção Estadual.
6. PODER LEGISLATIVO. Estrutura do Poder Legislativo. Das reuniões das Casas
Legislativas. Sessão Legislativa. Das comissões.
7. PROCESSO LEGISLATIVO. Tipos e Espécies. Função fiscalizatória exercida pelo
Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Poderes dos Tribunais de Contas. Composição,
características e atribuições dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas Municipais.
Ministério Público de Contas.
8. PODER EXECUTIVO. O exercício do Poder Executivo no âmbito estadual e municipal.
Atribuições. Posse e Mandato. Vacância e impedimentos dos cargos. Ministros de Estado.
Crimes de Responsabilidade. Crimes Comuns. Prisão. Imunidade Formal.
9. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. Evolução. Características. Aplicabilidade.
Direitos Humanos. Direitos Fundamentais explícitos e implícitos. Convenções e Tratados
Internacionais sobre Direitos Humanos. Conflito entre Direitos Fundamentais. Direitos
Individuais e Coletivos. Direitos Sociais. Direitos da Nacionalidade. Direitos Políticos.
Inelegibilidades. Ficha Limpa. Partidos Políticos. Os mecanismos de participação do
cidadão, do povo e da sociedade na vida política e administrativa brasileira.
10. ORDEM SOCIAL. Seguridade Social. Educação. Cultura. Desporto. Ciência e
Tecnologia. Comunicação Social. Meio Ambiente. Família, Criança, Adolescente e Idoso.
Direito à Proteção Especial. Índios.
11. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. Princípios da Ordem Econômica. Sistema
Financeiro Nacional. Intervenção do Estado. Da política urbana. Da política agrícola.
12. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Princípios constitucionais. Servidor Público. Licitação.
Improbidade
Administrativa.
Servidor
público
e
mandato
eletivo.
Sistema
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Remuneratório. Previdência e estabilidade do servidor público.
13. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Civil
1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência, aplicação, interpretação e
integração das leis; conflito das leis no tempo; eficácia da lei no espaço.
2. Lei Complementar nº 95/98.
3. Capacidade civil e direitos inerentes à personalidade.
4. Teorias e aplicação do fato, ato e negócio jurídico, inclusive elementos incidentais,
defeitos e invalidade do negócio jurídico. Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico.
5. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Teorias sobre o dano moral, dano estético, dano coletivo
e dano social.
6. Prescrição e decadência.
7. Prova: teoria geral e meios de prova.
8. Direito das obrigações.
9. Contratos: disposições gerais do Código Civil de 2002, extinção do contrato.
Classificação dos contratos. Contratos preliminares e definitivos. Contratos típicos
dispostos no Código Civil de 2002: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação,
locação, comodato, prestação de serviços, empreitada, mandato, transporte, seguro,
fiança, transação e compromisso.
10. Institutos da supressio e do comportamento contraditório (venire contra factum
proprium).
11. Atos unilaterais: pagamento indevido e enriquecimento sem causa.
12. Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, contratual e póscontratual). Teoria da responsabilidade civil objetiva.
13. Direitos reais de superfície, servidões, usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de
uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso.
14. Propriedade. Função social da propriedade.
15. Parcelamento do solo urbano.
16. Loteamento.
17. Condomínios - Lei nº 4.591/64.
18. Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 6.015/73. Lei nº 8.245/91.
19. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Processual Civil
1. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual civil. Eficácia. Aplicação.
Direito Processual Intertemporal.
2. Processo: noções gerais. Pressupostos Processuais. Processo e procedimento.
Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão
principal, questões preliminares e prejudiciais.
3. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades.
4. Procedimento Comum. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição
inicial. Improcedência liminar do pedido. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e
preclusão. Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e
extinção do processo.
5. Resposta do Réu. Contestação. Exceções. Reconvenção. Ação declaratória incidental.
Incidentes processuais.
6. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Provas.
Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e
sua produção. Audiência de instrução e julgamento.
7. Tutela provisória. Tutela de urgência: Do procedimento da tutela antecipada requerida
em caráter antecedente. Da tutela da evidência. Poder Geral de Cautela. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
8. Medidas de contracautela. Suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de
tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o
Poder Público.
9. Sentença. Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação,
correção e integração da sentença. Execução provisória. Coisa julgada. Conceito.
Espécies. Limites.
10. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos.
Disposições Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Embargos Infringentes.
Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais
Superiores. Reclamação e correição.
11. Ação Popular. Ação Civil Pública. Aspectos processuais.
12. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo.
Habeas Data.
13. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Tributário
1. Sistema Tributário Nacional: Titulares do Poder de Tributar. Princípios Gerais. Lei
complementar em matéria tributária. Limitações ao Poder de Tributar (Princípios
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Jurídicos da Tributação). Imunidades Genéricas e Específicas. Competência Tributária:
Impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Empréstimos Compulsórios.
Contribuições sociais e outras contribuições. Repartição das Receitas Tributárias.
2. Código Tributário Nacional: conceito e natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas,
contribuições de melhoria. Normas Gerais de Direito Tributário: legislação tributária,
fontes principais e secundárias do Direito Tributário, vigência da legislação tributária,
aplicação da legislação tributária; interpretação e integração da legislação tributária.
Obrigação Tributária: tipos e objetos, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo,
solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário; Responsabilidade Tributária,
responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por
infrações. Crédito Tributário: lançamento tributário, modalidades de lançamentos;
suspensão da exigibilidade do crédito tributário – modalidades; extinção da exigibilidade
do crédito tributário – modalidades; exclusão do crédito tributário – modalidades.
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, preferências. Administração Tributária:
Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões negativas e positivas.
3. Execução Fiscal. Medida Cautelar Fiscal. Ação Anulatória de Lançamento Tributário.
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária. Ação de Repetição de
Indébito. Ação Consignatória em matéria tributária. Mandado de Segurança.
4. Crimes contra a ordem tributária.
5. Impostos dos municípios: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;
imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; imposto sobre serviços de
qualquer natureza.
6. Lei Federal nº 6.830/80: Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública, e dá outras providências.
7. Lei Federal 12.153/2009: Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
8. Súmulas e Jurisprudências em matéria tributária.
Legislação da Saúde e de Ensino
1. Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e bases da educação nacional);
2. Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
3. Lei nº 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências);
4. Lei nº 9782/99 (Vigilância Sanitária).
Legislação Municipal de Jaguariúna
1. Lei Orgânica do Município de Jaguariúna;
2. Lei Complementar Municipal 209/2012 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Jaguariúna.
Nas leis constantes deste considerar-se-á as alterações e atualizações até a
data da publicação do edital de abertura de inscrições.

Professor de
Educação
Básica I - PEB I Educação Infantil

Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e
não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos
e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos
nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de
coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos
de coesão textual. Ortografia, incluindo o novo acordo ortográfico que entra em vigência
em 01/01/2016. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta.
Matemática: Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).
Razões, proporções, porcentagem. Juros.
Progressões aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e
sistemas de medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de
equações de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta,
plano; ângulos; semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas.
Geometria espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria.
Funções. Gráficos e tabelas: interpretação
Conhecimentos Gerais: Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº
9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
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Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para obtenção do
conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe
sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado (acessível através
do site www.presidencia.gov.br/legislacao).
Referencias Bibliográficas:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Políticos Legais
da Educação especial na Perspectiva da educação Especial. -Brasília; Secretaria de
Educação Especial, -2010. 72p Constituição da República Federativa do Brasil - Artigos
205 ao 214.
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei nº 9394/96 - Diretrizes e Bases da Educação – atualizada.
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008
Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Nacionais para a Educação Básica.
Decreto nº 6.571/08 - Dispõe sobre o atendimento educacional especializado.
Conhecimento Específico: Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção,
educação, lazer e esporte. Fundamentos e métodos da educação infantil. Conhecimentos
básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. A literatura infantil na infância. O
lúdico e a imaginação na infância. A organização do tempo e do espaço na educação
infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança.
Relação afetiva criança/adulto. Integração família/instituição de educação infantil.
Mecanismos de participação. Conhecimentos Básicos de 1° Socorros; Noções de
Alimentação; Noções de Higiene pessoal; Creche e planejamento: organização do tempo
e do espaço; Rotina Diária; A criança em seu desenvolvimento global: 0 a 6 anos. Fases
da escrita e do desenho. Avaliação na pré escola.
Referencias Bibliográficas:
PIAGET, Jean William Fritz. A Equilibração das Estruturas Cognitivas. Problema central do
desenvolvimento. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
PIAGET, Jean W. F. A Linguagem e o Pensamento da Criança. Trad. Manuel Campos. Rio
de Janeiro: Fundo de Cultura, 1959. 307 p.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
GALVÃO, Isabel. Henri Wallon: Uma concepção dialética do desenvolvimento
infantil. Petrópolis: Vozes, 1999.
BARBIERI, Stela. Interações: onde está a arte na infância? São Paulo: Blucher, 2012.
BECCHI, E. et al. Ideias orientadoras para a creche: a qualidade negociada. Campinas,
SP: Autores Associados, 2012. Trad. Maria de Lourdes Tambaschia Menon. (Coleção
Formação de Professores. Série Educação Infantil em Movimento).
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Parâmetros nacionais de
qualidade para a educação infantil. Brasília: MEC/SEB, 2006. vol. 1. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol1.pdf
BRASIL. Ministério da Educação. Critérios para um atendimento em creches que respeite
os direitos fundamentais das crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares
nacionais
para
educação
infantil.
Brasília:
MEC/SEB,
2010.
Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579:e
ducacao-infantil&Itemid=1152.
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Brinquedos e
brincadeiras nas creches: manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579:educa
cao-infantil&Itemid=1152.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n.º
20/2009, de 11/11/2009 – Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação
Básica. Resolução CNE/CEB n.º 5 de 17 de dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
DIDONET, Vital. A Avaliação na e da Educação Infantil. Disponível em:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CSelY3YGeYJ:www.mpsp.mp.b
r/portal/page/portal/Educacao/Doutrina/Avalia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520na%
2520Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Infantil%2520%2520Vital%2520Didonet.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
FALK, Judit (org). Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy. Araraquara:
Junqueira & Marin, 2011. Trad. Suely Amaral Mello.
FARIA, Ana Lúcia Goulart de; FINCO, Daniela (orgs). Sociologia da infância no Brasil.
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Campinas: Autores Associados, 2011. Cap. 3, pág. 55 a 79.
FOCHI, Paulo. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e
saber-fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Porto Alegre: Penso, 2015.
Capítulo 1, pág.29 a 59.
GOBBI, Marcia Aparecida; PINAZZA, Mônica Appezzato. Infância e suas linguagens. São
Paulo: Cortez, 2014. caps. 2, 4 e 5. 34 Territórios da Infância
MELLO, Suely Amaral. Os bebês como sujeitos no cuidado e na educação na escola
infantil. Revista Magistério, São Paulo – SME/DOT, n. 3, p. 46-53, 2014. Disponível em:
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publica%C3%A7%C
3%B5es2014/revista%20magisterio3.pdf
NASCIMENTO, Maria Letícia. Algumas considerações sobre a infância e as políticas de
Educação Infantil. Educação & Linguagem, São Paulo, v. 14. n. 23/24, p. 146-159, jandez.2011.Disponível
em:https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/EL/article/view/2914/2744
OSTETTO, Luciana Esmeralda (org). Encontros e encantamentos na educação Infantil:
partilhando experiências de estágios. Campinas/SP: Papirus, 2000. cap.10.
RICHTER, Sandra Regina Simonis; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Os bebês
interrogam o currículo: as múltiplas linguagens na creche. Revista Educação, Santa
Maria,
v.
35,
n.
1,
p.
85-96,
jan./abr.
2010.
Disponível
em: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/reveducacao/article/view/1605/900
Kramer, Sonia. Avaliação na pré escola. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança.
Porto Alegre: Mediação, 1996
Luquet, Henry George. O desenho infantil: Porto. Editora do Minho, 1969
Ferreiro, Emilia; Teberosk, Ana. A psicogênese da Lingua Escrita. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1985
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