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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2021 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS / PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA / ORIENTADOR 

SOCIAL 

O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Municipais de Santana do 

Deserto, Lei Municipal nº 575/95 e Lei Municipal nº 1.042/17, e nos termos do inciso IX do 

art. 37 da Constituição Federal, manda publicar o presente Edital para a contratação de que 

trata, nas seguintes condições:  

1- Do Regime de Contratação:

O Regime de Contratação é por tempo determinado, com base no Estatuto dos 

Servidores Municipais de Santana do Deserto, Lei nº 575/95, na Lei nº 1.042/17 que dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

2- Do Profissional:

01 (vaga) Professor de Ciências 

01 (vaga) Professor de Educação Física 

01 (vaga) Orientador Social 

3- Pré-Requisitos para assumir o cargo de Professor de Ciências:

• Ser brasileiro, nato ou naturalizado;

• Estar em gozo dos direitos políticos;

• Estar quites com obrigações eleitorais;

• Estar em dia com obrigações militares, se do sexo masculino;

• Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

• Não ter completado 75 (setenta e cinco) anos até a data da posse, em virtude do

disposto no inciso II, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988;
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• Conhecer e atender as exigências contidas neste Edital; 

• Formação superior em área correspondente e complementação pedagógica. 

 

4- Pré-Requisitos para assumir o cargo de Professor de Educação Física: 

• Ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

• Estar em gozo dos direitos políticos; 

• Estar quites com obrigações eleitorais; 

• Estar em dia com obrigações militares, se do sexo masculino; 

• Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 

• Não ter completado 75 (setenta e cinco) anos até a data da posse, em virtude do 

disposto no inciso II, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988; 

• Conhecer e atender as exigências contidas neste Edital; 

• Licenciatura Plena em EDUCAÇÃO FÍSICA e complementação pedagógica. 

 

5- Pré-Requisitos para assumir o cargo de Orientador Social 

 

• Ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

• Estar em gozo dos direitos políticos; 

• Estar quites com obrigações eleitorais; 

• Estar em dia com obrigações militares, se do sexo masculino; 

• Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 

• Não ter completado 75 (setenta e cinco) anos até a data da posse, em virtude do 

disposto no inciso II, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988; 

• Conhecer e atender as exigências contidas neste Edital. 

• Ensino Médio Completo 

 

6 - Do Salário 

 

• Professor de Ciências: R$ 24,57 (vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) 

por hora/aula. 

• Professor de Educação Física: R$ 1.803,90 (mil, oitocentos e três reais e noventa 

centavos). 
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• O vencimento para Orientador Social será de R$ 1.685,94 (mil, seiscentos e oitenta e 

cinco reais e noventa e quatro centavos). 

 

7 - Carga Horária 

 

• Professor de Educação Física – 25 (vinte e cinco) horas semanais. 

• Orientador Social - 40 (quarenta) horas semanais. 

 

8 - Período do Contrato 

 

8.1 – Período do Contrato Cargo Professor de Ciências: A contratação poderá ter 

início a partir de fevereiro de 2021, com vigência a ser definida pelo Secretário Municipal do 

setor de lotação do servidor, devendo ser observado lei municipal nº 1.042/17. 

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo em função do interesse público. 

 

8.2 – Período do Contrato Cargo Professor de Educação Física: A contratação 

poderá ter início a partir de fevereiro de 2021, com vigência a ser definida pelo Secretário 

Municipal do setor de lotação do servidor, devendo ser observado lei municipal nº 1.042/17. 

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo em função do interesse público 

 

8.3 – Período do Contrato Cargo Orientador Social: A contratação poderá ter 

início a partir de fevereiro de 2021, com vigência a ser definida pelo Secretário Municipal do 

setor de lotação do servidor, devendo ser observado lei municipal nº 1.042/17. 

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo em função do interesse público. 

 

9- Das Inscrições e Taxas 

 

9.1 – Inscrições Cargo Professor de Ciências: 

 

Os interessados deverão se inscrever das 8h às 12h e das 13h às 17h, entre os dias 

11 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 no Protocolo da Prefeitura Municipal, 

munidos dos documentos pessoais relacionados abaixo. 

 

• Original e Cópia da Carteira de Identidade e CPF. 
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• Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

• Original e Cópia do Certificado de conclusão de curso superior em área

correspondente e complementação pedagógica.

9.2 – Inscrições Cargo Professor de Educação Física: 

Os interessados deverão se inscrever das 8h às 12h e das 13h às 17h, entre os dias 

11 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 no Protocolo da Prefeitura Municipal, 

munidos dos documentos pessoais relacionados abaixo. 

• Original e Cópia da Carteira de Identidade e CPF.

• Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

• Original e Cópia do Certificado de conclusão de curso superior em área

correspondente e complementação pedagógica.

9.3 – Inscrições Cargo Orientador Social: 

Os interessados deverão se inscrever das 8h às 12h e das 13h às 17h, entre os dias 

11 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 no Protocolo da Prefeitura Municipal, 

munidos dos documentos pessoais relacionados abaixo. 

• Original e Cópia da Carteira de Identidade e CPF.

• Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

• Original e Cópia do Certificado de conclusão de Ensino Médio.

9.4 - O candidato para o cargo de nível superior PROFESSOR DE CIÊNCIAS deverá 

pagar, a título de “Taxa de Inscrição”, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser 

desembolsado no ato da inscrição. 

9.5 - O candidato para o cargo de nível superior PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA deverá pagar, a título de “Taxa de Inscrição”, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

que deverá ser desembolsado no ato da inscrição. 

9.6 - O candidato para o cargo de nível médio ORIENTADOR SOCIAL deverá pagar, 

a título de “Taxa de Inscrição”, o valor de R$ 29,57 (vinte e nove reais e cinquenta e sete 

centavos), que deverá ser desembolsado no ato da inscrição. 
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9.7 - O candidato que for inscrito no Programa Social Cadastro Único - CadÚnico, 

terá direito à isenção da taxa de que trata os itens 9.4, 9.5 e 9.6, inseridos no item 9. A 

verificação quanto à regularidade da inscrição será realizada no ato da inscrição. 

10– Do dia, local e horário do Processo Seletivo para o cargo de Professor de 

Ciências: 

Local da Prova: Escola Municipal Juscelino Kubitschek. 
Rua Marechal Damasceno Portugal, nº 226, Centro, Santana do Deserto 

Data da Prova: 18/02/2021 

Horário: 9h30 às 11h30 

Divulgação do Gabarito: 18/02/2021 a partir de 13:00hs. 

11– Do dia, local e horário do Processo Seletivo para o cargo de Professor de 

Educação Física: 

Local da Prova: Escola Municipal Juscelino Kubitschek. 
Rua Marechal Damasceno Portugal, nº 226, Centro, Santana do Deserto 

Data da Prova: 18/02/2021 

Horário: 9h30 às 11h30 

Divulgação do Gabarito: 18/02/2021 a partir de 13:00hs. 

12– Do dia, local e horário do Processo Seletivo para o cargo de Orientador Social: 

Local da Prova: Escola Municipal Juscelino Kubitschek. 
Rua Marechal Damasceno Portugal, nº 226, Centro, Santana do Deserto 

Data da Prova: 19/02/2021 

Horário: 9h30 às 11h30 

Divulgação do Gabarito: 19/02/2021 a partir de 13:00hs. 

13 – Da Avaliação para o cargo PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária compreende uma 

única etapa:  
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Prova objetiva de caráter classificatório (100 pontos). 

DISCIPLINAS: Língua Portuguesa, Matemática, conhecimentos específicos. 

NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO  

• 05 questões de  PORTUGUÊS –  25 pontos

• 05 questões de MATEMÁTICA –  25 pontos

• 10 questões de Conhecimentos Específicos – 50 pontos

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório, constarão 

de 20 (vinte), valendo 5 (cinco) pontos cada questão de português, valendo 5 (cinco) pontos 

cada questão de Matemática e valendo 5 (cinco) pontos cada questão de conhecimentos 

específicos. Terão pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 100 

(cem), conforme acima evidenciado. 

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de 

Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no 

cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do 

candidato. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 

rasura, ainda que legível. 

13.1- Será utilizado como critério para desempate, na seguinte ordem: 

a) Maior idade

b) Maior nota em conhecimentos específicos

c) Maior nota em português

14 – Da Avaliação para o cargo Professor de Educação Física 

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária compreende uma 

única etapa:  

Prova objetiva de caráter classificatório (100 pontos). 

DISCIPLINAS: Língua Portuguesa, Matemática, conhecimentos específicos. 

NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO  

• 05 questões de  PORTUGUÊS –  25 pontos
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• 05 questões de MATEMÁTICA –  25 pontos

• 10 questões de Conhecimentos Específicos – 50 pontos

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório, constarão 

de 20 (vinte), valendo 5 (cinco) pontos cada questão de português, valendo 5 (cinco) pontos 

cada questão de Matemática e valendo 5 (cinco) pontos cada questão de conhecimentos 

específicos. Terão pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 100 

(cem), conforme acima evidenciado. 

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de 

Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no 

cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do 

candidato. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 

rasura, ainda que legível. 

14.1- Será utilizado como critério para desempate, na seguinte ordem: 

a) Maior idade

b) Maior nota em conhecimentos específicos

c) Maior nota em português

15 – Da Avaliação para o cargo Orientador Social: 

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária compreende uma 

única etapa:  

Prova objetiva de caráter classificatório (100 pontos). 

DISCIPLINAS: Língua Portuguesa, Noções de Informática e conhecimentos 

específicos. 

NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

• 10 questões de Português –  50 pontos

• 05 questões de Informática –  25 pontos

• 05 questões de Conhecimentos Específicos – 25 pontos

As provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório, constarão 

de 20 (vinte), valendo 5 (cinco) pontos cada questão de português, valendo 5 (cinco) pontos 
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cada questão de Informática e valendo 5 (cinco) pontos cada questão de conhecimentos 

específicos. Terão pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 100 

(cem), conforme acima evidenciado. 

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de 

Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no 

cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do 

candidato. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 

rasura, ainda que legível. 

15.1- Será utilizado como critério para desempate, na seguinte ordem: 

a) Maior idade

b) Maior nota em conhecimentos específicos

c) Maior nota em português

16- Dos Recursos da prova de Professor de Ciências

a) Serão admitidos recursos em face das questões das provas escritas a partir

das 13h00 do dia 18/02/2021 às 12h00 do dia 19/02/2021. 

b) Os recursos deverão conter a indicação da questão contestada acompanhado

das razões de recurso com solicitação de mudança de gabarito ou 

anulação da questão.    

c) Os resultados dos recursos poderão estar disponíveis a partir do dia

19/02/2021. 

17- Dos Recursos da prova de Professor de Educação Física

a) Serão admitidos recursos em face das questões das provas escritas a partir

das 13h00 do dia 18/02/2021 às 12h do dia 19/02/2021. 
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b) Os recursos deverão conter a indicação da questão contestada acompanhado 

das razões de recurso com solicitação de mudança de gabarito ou 

anulação da questão.    

 

c) Os resultados dos recursos poderão estar disponíveis a partir do dia 

19/02/2021.  

 

18- Dos Recursos da prova de Orientador Social 

 

a) Serão admitidos recursos em face das questões das provas escritas a partir 

das 13h00 do dia 19/02/2021 às 10h do dia 22/02/2021. 

 

b) Os recursos deverão conter a indicação da questão contestada acompanhado 

das razões de recurso com solicitação de mudança de gabarito ou 

anulação da questão.    

 

c) Os resultados dos recursos poderão estar disponíveis a partir do dia 

22/02/2021.  

 

19- Resultados 

 

A classificação final dos candidatos, poderá ser publicada a qualquer momento, após o 

encerramento dos prazos de publicação de eventuais decisões de recursos, conforme 

disposto no presente edital para o respectivo cargo.  

 

Santana do Deserto/MG, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Walace Sebastião Vasconcelos Leite 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 
PORTUGUÊS 

 

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; 

Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; 

Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de 

palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, 

Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de 

tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Funções 

da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e 

consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 

Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 

verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, 

homônimos e parônimos. 

Função social da língua. A fala, leitura e escrita. Enquanto elementos organizadores 

da atividade mental e enquanto atividades interacionais. Produção de textos: (oral e escrito; 

recursos linguísticos estruturais). Fonética e fonologia (fonemas; sílaba; tonicidade; divisão 

silábica; representação gráfica dos fonemas; acentuação gráfica; encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos). Morfologia (classes de palavras; flexão das palavras; verbo). 

Sintaxe (frase, oração, período; termos da oração; regência nominal e verbal; concordância 

nominal e verbal; colocação pronominal; crase; pontuação). Semântica (sinomimia; 

antonímia; polissemia; homônimos e parônimos; denotação e conotação; figuras de 

linguagem; norma culta e variantes linguísticas; ambiguidades, duplo sentido; discurso 

direto, indireto e indireto livre). Literatura Contemporânea Brasileira: Carlos Drumond de 

Andrade, Cecília Meireles, Fernando Sabino, Jorge Amado, Colasanti, Graciliano Ramos, 

Érico Veríssimo e Luiz Fernando Veríssimo.  

 

MATEMÁTICA 

 
1 Modelagem de situações-problema por meio de equações do 1º e 2º graus e sistemas 

lineares. 2 Noção de função. 2.1 Análise gráfica. 2.2 Funções afim, quadrática, exponencial 

e logarítmica. 2.3 Aplicações. 3 Taxas de variação de grandezas. 3.1 Razão e proporção 
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com aplicações. 3.2 Regra de três simples e composta. 4 Porcentagem. 5 Regularidades e 

padrões em sequências. 5.1 Sequências numéricas. 5.2 Progressão aritmética e progressão 

geométrica. 6 Noções básicas de contagem, probabilidade e estatística. 7 Descrição e 

análise de dados. 7.1 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos apresentados em 

diferentes linguagens e representações. 7.2 Cálculo de médias e análise de desvios de 

conjuntos de dados. 8 Noções básicas de teoria dos conjuntos. 9 Análise e interpretação de 

diferentes representações de figuras planas, como desenhos, mapas e plantas. 9.1 

Utilização de escalas. 9.2 Visualização de figuras espaciais em diferentes posições. 9.3 

Representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes. 10 Métrica. 10.1 Áreas 

e volumes. 10.2 Estimativas. 10.3 Aplicações. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
Características gerais; semelhanças e diferenças entre os seres vivos; constituição dos 

seres vivos - níveis de organização células, tecidos, órgãos e sistemas e os grandes grupos 

vegetais e animais (classificação, características básicas dos grandes reinos, 

representantes). Componentes de um ecossistema: cadeias e teias alimentares. Funções do 

organismo humano: nutrição: digestão, respiração, circulação e excreção; relação: 

locomoção e percepção sensorial; coordenação nervosa e hormonal; reprodução: 

reprodução vegetal e animal e reprodução humana: anatomia e fisiologia do aparelho 

reprodutor humano, gametogênese, gravidez e parto, embriogênese, puericultura, controle 

da reprodução, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, etc. Preservação da Saúde: 

defesas do organismo imunização; doenças adquiridas não transmissíveis; doenças 

adquiridas e transmissíveis; meios de preservação da saúde e saneamento básico. 

Evolução: origem da vida; teoria e evidências da evolução; mecanismos de especiação. 

Matéria e energia: diversidade de materiais; propriedades da matéria; estados físicos da 

matéria e mudanças de estado; substâncias puras simples e compostas; misturas 

homogêneas e heterogêneas; métodos de separação. Estrutura atômica da matéria: 

constituição atômica da matéria; natureza elétrica da matéria; prótons e elétrons; elemento 

químico; formação de íons. Noções de Física: Mecânica - cinemática: o movimento e suas 

causas; referencial, trajetória, posição, velocidade, aceleração. Movimento retilíneo: 

uniforme; movimento variado e queda livre. Estatística/Dinâmica: leis de Newton; 

conservação de energia (trabalho de uma força constante, potência, trabalho e energia 

cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, conservação da energia); 
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gravitação universal. Construção de uma estrutura geral da área que favoreça a 

aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de 

uma concepção de ciência, suas relações com a tecnologia e com a sociedade. Conceber a 

relação de ensino e aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu 

modo e com determinado papel, está envolvido na construção de uma compreensão dos 

fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores humanos. 

Procedimentos fundamentais que permitem a investigação, a comunicação e o debate de 

fatos e ideias. A observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de 

relações entre fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a 

organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a 

proposição de suposições, o confronto entre suposições e elas e os dados obtidos por 

investigação, a proposição e a solução de problemas, como procedimentos que possibilitam 

a aprendizagem. O ensino de Ciências e as novas tecnologias da informação e 

comunicação. Avaliação de aprendizagem do conhecimento das Ciências Naturais. 

Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 

Disciplina de Ciências Naturais.  

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
PORTUGUÊS 

 

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; 

Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; 

Classe, Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de 

palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, 

Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de 

tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Funções 

da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e 

consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 

Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 

verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, 

homônimos e parônimos. 

Função social da língua. A fala, leitura e escrita. Enquanto elementos organizadores 

da atividade mental e enquanto atividades interacionais. Produção de textos: (oral e escrito; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

DESERTO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

TELEFAX: (32) 3275-1052 
        Praça Mauro Roquete Pinto, 01 – Centro – CEP: 36.620-000 – Santana do Deserto – MG 

www.santanadodeserto.mg.gov.br 
 

recursos linguísticos estruturais). Fonética e fonologia (fonemas; sílaba; tonicidade; divisão 

silábica; representação gráfica dos fonemas; acentuação gráfica; encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos). Morfologia (classes de palavras; flexão das palavras; verbo). 

Sintaxe (frase, oração, período; termos da oração; regência nominal e verbal; concordância 

nominal e verbal; colocação pronominal; crase; pontuação). Semântica (sinomimia; 

antonímia; polissemia; homônimos e parônimos; denotação e conotação; figuras de 

linguagem; norma culta e variantes linguísticas; ambiguidades, duplo sentido; discurso 

direto, indireto e indireto livre). Literatura Contemporânea Brasileira: Carlos Drumond de 

Andrade, Cecília Meireles, Fernando Sabino, Jorge Amado, Colasanti, Graciliano Ramos, 

Érico Veríssimo e Luiz Fernando Veríssimo.  

 

MATEMÁTICA 

 
1 Modelagem de situações-problema por meio de equações do 1º e 2º graus e sistemas 

lineares. 2 Noção de função. 2.1 Análise gráfica. 2.2 Funções afim, quadrática, exponencial 

e logarítmica. 2.3 Aplicações. 3 Taxas de variação de grandezas. 3.1 Razão e proporção 

com aplicações. 3.2 Regra de três simples e composta. 4 Porcentagem. 5 Regularidades e 

padrões em sequências. 5.1 Sequências numéricas. 5.2 Progressão aritmética e progressão 

geométrica. 6 Noções básicas de contagem, probabilidade e estatística. 7 Descrição e 

análise de dados. 7.1 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos apresentados em 

diferentes linguagens e representações. 7.2 Cálculo de médias e análise de desvios de 

conjuntos de dados. 8 Noções básicas de teoria dos conjuntos. 9 Análise e interpretação de 

diferentes representações de figuras planas, como desenhos, mapas e plantas. 9.1 

Utilização de escalas. 9.2 Visualização de figuras espaciais em diferentes posições. 9.3 

Representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes. 10 Métrica. 10.1 Áreas 

e volumes. 10.2 Estimativas. 10.3 Aplicações. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
A história e as concepções pedagógicas da Educação física escolar; Metodologia de Ensino 

da Educação física; O plano de aula e suas aplicações práticas; Avaliação da educação 

física escolar; A ludicidade no ambiente escolar; Conceitos e Procedimentos das danças; 

brincadeiras e jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), Lutas e ginástica; O esporte 

como conteúdo de ensino da educação física escolar; Aspectos críticos para a prática 

educativa dos esportes na escola; Práticas corporais de aventura; Educação física 
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adaptada; Acrescentar: Base nacional comum curricular BNCC – unidades temáticas, 

objetos de conhecimentos e habilidades 

 
Conteúdo Programático Orientador Social 
 

Português 

 

1. 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). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. 

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas 

estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, 

concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 

7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos 

de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. 

Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de 

pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. 

Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de 

tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de 

colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico 

 

Noções de Informática 

 

Conceito de Internet e Intranet; principais aplicativos comerciais para: edição de 

textos e planilhas, geração de material escrito, visual, sonoro e outros; principais 

navegadores para Internet; correio eletrônico; procedimentos para a realização de cópia de 

segurança. Ambiente Windows. 

 

Conhecimentos Específicos 
 
Ambiente de atuação para cadastramento. Instrumental de pesquisa em processos 

de investigação social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e 

quantitativas. Conhecimentos específicos: Serviços de Proteção à Família (PAIF) – 

Conceito, Descrição, Usuários, Objetivos e Provisões do Serviço. Conceito de Família e 

Segurança afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social. Serviço de Convivência 
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e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): conceito, usuários, papel do orientador social no 

SCFV. Lei 8472/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social. 

 


