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ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGOS/CARGOS:

100 - Gari;
101 – Vigilante;
102 – Motorista.

LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.
Divisão silábica. Ortografia e acentuação gráfica.
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e
Divisão; Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de
tempo; O Conjunto dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números
Racionais.
CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil:
Localização, Divisão politico-administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões
geográficas brasileiras; Aspectos Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do Município de
Piraquê, do Estado do Tocantins, do Brasil e do Mundo; Atualidades; Conhecimentos sobre lógica,
cores, reconhecimento de figuras geométricas e semelhança; Reconhecimento e interpretação dos
numerais e das horas; Noção de dimensões figura em três dimensões e mosaicos; Noção de grupos,
categorias e organização de objetos; Senso de direcionamento e localização; Interpretação de
figuras e seus significados; Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em
geral; Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento; Noções de como operar
máquinas simples; Noções de higiene pessoal, de cuidados com os equipamentos, utensílios e
ambiente de trabalho.
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CÓDIGOS/CARGOS:

200 - Técnico em Enfermagem;
201 - Agente de Endemias;
202 - Agente Comunitário de Saúde.

LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias
primárias e secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas
respectivas funções (expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); relações lógicodiscursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, oposição, finalidade, condição) e registro
formal ou informal da linguagem; implícitos e expressões metafóricas. Morfossintaxe: Função
morfológica e sintática das palavras empregadas na oração; Articulação de elementos textuais:
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coesão e coerência; Ortografia e acentuação gráfica segundo a Nova Ortografia; Pontuação e
crase; Semântica: emprego de homônimos e parônimos mais utilizados; Emprego de tempo e modo
verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Números inteiros, racionais e reais, problemas de contagem; Sistema legal de
medidas; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionárias e decimais; Razões e
proporções, divisão proporcional; Regra de três simples e composta; Porcentagens; Equações e
inequações de 1º e 2º graus; Sistemas lineares; Funções e gráficos; Seqüências numéricas; Múltiplos
e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Juros simples e juros compostos;
Raciocínio lógico; Noções da Teoria dos Conjuntos e probabilidades; Geometria: Ângulos,
Polígonos, em especial os triângulos e os quadriláteros; Círculos e secções: áreas; volumes; estudos
dos poliedros; localização espacial.
CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade Brasileira;
Musica, Literatura, artes, arquitetura, radio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
Internacional; Historia Geral do Brasil; Descobertas e inovações cientificas na atualidade e seus
impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e sociedade: problemas, políticas publicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos de economia
internacional contemporânea; Panorama da economia nacional; O cotidiano Brasileiro; Aspectos
Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do Município de Piraquê, do Estado do Tocantins,
do Brasil e do Mundo.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas;
Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA:
Conceitos básicos; O Alfabeto português; Ortografia e acentuação segundo a Nova Ortografia;
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Os acentos; Aspectos genéricos das regras
de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
Sufixos; Composição; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de
palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos
Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e
Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes
oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do "que" e "se".
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos
Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem:
Figuras de palavras ou tropos, Figuras de pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de
linguagem.
MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos; Funções do 1º e 2º graus; Função exponencial;
Progressões aritméticas e geométricas; Geometria analítica - ponto, reta, circunferência; Geometria
dos sólidos – áreas e volumes: prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera; Análises combinatórias e
probabilidade – princípio da contagem, binômio de Newton, probabilidade; Estatística – amostra,
distribuição de freqüência, médias, leitura e construção de gráficos.
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CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade Brasileira;
Música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
Internacional; História Geral do Brasil; Descobertas e inovações cientificas na atualidade e seus
impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e sociedade: problemas, políticas publicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos de economia
internacional contemporânea; Panorama da economia nacional; O cotidiano brasileiro; Aspectos
históricos, culturais, econômicos e geográficos do Município de Piraquê, do Estado do Tocantins,
do Brasil e do Mundo.

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE
CÓDIGOS/CARGOS:

300 - Assistente Social
301 - Médico Clínico Geral
302 - Odontólogo
303 - Psicólogo
304 - Enfermeiro
305 - Nutricionista
305 - Farmacêutico
306 - Bioquímico

Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86,
NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). NOAS 2002. Programa
Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais.
Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo
com o perfil nosológico/epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen,
turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses,
diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, prénatal de baixo risco, planejamento familiar, asmas,
ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites; Sistema municipal de saúde:
estrutura, funcionamento e responsabilidades. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva
histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. Bioética. Biossegurança. Princípios que regem a
Administração Pública; Deveres e Direitos do Servidor Público – Arts. 39 a 41 da Constituição
Federal; Código de Ética do profissional dos Servidores Públicos; Crimes contra a Administração
Pública.

CONTEÚDO ESPECÍFICO
CÓDIGO/CARGO: 300 - Assistente Social
O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e
utilidades da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de
direitos: seguridade social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras
drogas e redução de danos; Aids: formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e
tratamento; DST: formas de transmissão e tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da
Assistência Social. Lei Orgânica da Saúde. Lei da Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS –
Sistema único de assistência social. Papel do serviço social no CAPS. Noções básicas de Doenças
Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de Ética do Assistente Social.
História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e Técnicas de Serviço
Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política
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Nacional e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a
administração como prática do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou
transformação social. Conhecimento das campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e
história da saúde pública e sua legislação.
CÓDIGO/CARGO: 301 – Médico Clínico Geral
A importância das atividades preventivas. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna;
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca;
miocardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica e
doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares;
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera
péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite;
pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica; glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal; Doenças
endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos;
distúrbios das glândulas suprarenais; distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas:
artrite reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota; Doenças infecciosas e terapia
antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas; Ética e legislação
profissional; Psicologia médica; Farmacologia; Controle de Infecções Hospitalares; Medicina
baseada em evidências; Intoxicações exógenas; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças
neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; Doenças degenerativas e
infecciosas do SNC; Emergências psiquiátricas.
CÓDIGO/CARGO: 302 – Odontólogo
Patologia oral – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais;
Cárie dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões prémalígnas e malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos
odontogênicos e não-odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais
por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares;
Aspectos semiológicos da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares.
Farmacologia – Conceitos gerais de vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas
posologias; Anestésicos locais, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e
coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais fármacos-dependentes, condutas do
profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no consultório dentário;
Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista. Dentística: Diagnóstico e plano de
tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e absoluto do campo
operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal e
proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta,
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do
complexo pulpar; Clareamento dental. Cirurgia – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia;
Acidentes e complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios
gerais de traumatologia buco-maxilofacial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de
cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia.
Radiologia- Princípios gerais de aplicação em odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes
e métodos de processamento radiográfico; Efeitos biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e
extra-orais; Métodos de localização radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias orais;
Novos métodos em imagenologia odontológica. Biossegurança em odontologia – Métodos de
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controle de infecção e esterilização; Proteção profissional e do paciente. Oclusão – Fundamentos de
oclusão e dos movimentos mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções
têmporo-mandibulares. Ética e legislação odontológica – O código de ética odontológico.

CÓDIGO/CARGO: 303 – Psicólogo
Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública; Teorias e
Técnicas Psicoterápicas; Psicoterapia Breve; Psicopatologia; Teorias da Personalidade;
Psicodiagnóstico; Desenvolvimento Psicossocial; Terapia Familiar e de Grupo; Dinâmica de Grupo;
Entrevista Psicológica; Código de Ética do Psicólogo; Equipe Interdisciplinar e Multidisciplinar;
Reforma Psiquiátrica no Brasil; Recrutamento e Seleção; Avaliação de Desempenho; Treinamento;
Desenvolvimento de Pessoas; Plano de Cargos e Salários; Vitimologia; Alcoolismo; Drogas
Psicoativas, Redução de Danos, Política de Saúde Mental do Brasil (Portaria GM/MS 399/2006);
Saúde do Trabalhador; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- Lei 8.069, de 13 de Julho de
1990); Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de Outubro de 2003); Acompanhamento e tratamento
às pessoas portadoras de deficiências e seus familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e
sintomas; medicação; procedimentos psicológicos; conhecimentos básicos inerentes à área de
atuação, e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do município; O código de ética
do psicólogo.
CÓDIGO/CARGO: 304 – Enfermeiro
Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem. enfermagem materno-infantil: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recém-nascido;
Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e
complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas faixas de desenvolvimento
(puericultura); com problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório hematológico, músculo – esquelético, neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da
hospitalização infantil. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes
cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, Endocrinológico. Conhecimento sobre
técnicas de enfermagem: Aplicação dos princípios técnicos-científicos na execução de
procedimentos de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: Sistema de Saúde no Brasil –
Programa Saúde da Família; Vigilância epidemiológica; Assistência de enfermagem a doenças
crônicas – Degenerativas; Assistência de enfermagem à saúde do trabalhador; Assistência de
enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios
glicêmicos); Doença de notificação compulsória, doenças endêmicas de acordo com o perfil
nosológico/epidemiológico do Município; Doenças transmissíveis, controle, notificação
compulsória; Saneamento do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem.
Administração de enfermagem: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e
tomada de decisões; Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução dos procedimentos de
enfermagem – técnicas de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe
de trabalho; Processo de trabalho da enfermagem. Controle de infecção hospitalar: Método de
aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares; Ética
e legislação do exercício da enfermagem profissional.
CÓDIGO/CARGO: 305 – Nutricionista
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Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Norte; Programas de
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO;
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança; programa de suplementação
alimentar – PSA; vigilância alimentar e nutricional; indicadores diretos e indiretos do estado de
nutrição comunidades; nutrição nos grupos etários no 1º ano de vida, pré-escolar, no adulto
(gestantes e nutrizes); Patologia da nutrição e Dietoterapia: metabolismo basal, modificações da
dieta normal para atendimento ao enfermo, alterações na nutrição; obesidade, magresa, doenças
carências; patologias e dietoterapias: aparelho digestivo, sistema endócrino, sistema cardiovascular;
Técnica Dietética; alimento: classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo a perdas
decorrentes; planejamentos de cardápios; Administração de Serviços de Nutrição: unidade de
serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos de serviços – planejamento físico, funcional,
Lay–out, fluxograma peculiaridades da área física e construção social do serviço de alimentação e
nutrição; Princípios que regem a Administração Pública; Deveres e Direitos do Servidor Público –
Arts. 39 a 41 da Constituição Federal; Código de Ética Profissional; Crimes contra a Administração
Pública.
CÓDIGO/CARGO: 306 – Farmacêutico
Ética profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. Medicamentos sujeitos a controle
especial: Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (legislação e dispensação); Administração
de Farmácia; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle
de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos.
Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis:
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções
Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de
Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de qualidade: Controle de Qualidade de Matériasprimas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Farmacologia: Farmacocinética –
Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das
Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas.
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;
Farmacovigilância; Farmacoepidemiologia. Seleção de medicamentos: Conceitos Gerais;
Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros
de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Farmácia hospitalar no
controle de infecção hospitalar: Atribuições de Farmacêutico no controle da Infecção Hospitalar;
Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes. Legislação Farmacêutica - Lei 3.820 de 11.11.60 noções; Código de Ética Profissional - Resolução 290/90.
CÓDIGO/CARGO: 307 – Bioquímico
Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza de
material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. Bioquímica determinações bioquímicas; determinações enzimáticas; determinações das provas funcionais;
elelioforese na bioquímica clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos
vermelhos; estudo dos glóbulos brancos; estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia meios de cultura; esterilação; coloração; coproculturas; orofaringeo (cultura do material);
geniturinário (cultura de material); hemoculturas; antibiograma. Imunologia - reações de
precipitação; reações de aglutinação; reações de hemolose; imunoensaios (técnicas). Parasitologia protozoários intestinais; helmintos intestinais; hemoparasitas; parasito dos tecidos; técnicas
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laboratoriais. Urpanálise - características físicas; pesquisa dos componentes anormais;
sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das secreções orofaringeo;
hemocultura. Técnicas sorológicas; precipitações; reações de hemoaglutinação. Parasitologia;
métodos diretos; sedimentação; conceituação. Bioquímica - determinações dos componentes
orgânicos do sangue; determinações dos componentes inorgânicos do sangue; determinações das
enzimas de importância química. Provas funcionais - função renal; função hepática; tolerância à
glicose. Uroanálise - exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; leucograma;
Princípios que regem a Administração Pública; Deveres e Direitos do Servidor Público – Arts. 39 a
41 da Constituição Federal; Código de Ética Profissional; Crimes contra a Administração Pública.

CONTEÚDO ESPECÍFICO
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
CÓDIGO/CARGOS: 308 – Professor(a)
Teoria e prática da educação; Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da
escola - perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; Gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar; Colegiados escolares; Projetos político-pedagógicos; A Educação
básica no Brasil; Noções básicas dos conteúdos a serem desenvolvidos na Educação Infantil;
Noções básicas dos conteúdos de Ensino Fundamental do 1ª ao 5ª ano, de acordo com os
parâmetros curriculares Nacionais; Importância do processo de socialização da criança; A questão
do fracasso escolar: evasão e repetência; A organização da Educação Básica Fundamental; A
organização da estrutura escolar por ciclos, fases e seriação; Planejamento de ensino; A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei No 9.394/96 e suas alterações); O livro didático:
política e utilização; Avaliação e objetivos educacionais; Análise de dificuldades, problemas e
potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta; Educação
continuada dos profissionais da escola; Estatuto da criança e do adolescente; Ética Profissional; O
Planejamento Pedagógico numa perspectiva de transformação social; A escola pública e sua função
social; Construtivismo; A elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto
e casualidade; O jogo na construção do conhecimento pela criança; O raciocínio infantil: o
pensamento racional e pensamento criador; A integração das áreas de conhecimento com os
aspectos do desenvolvimento psicossocial da criança; A avaliação e a aprendizagem; As teorias da
educação e o problema da marginalidade; A alfabetização, concepções de linguagem e escrita;
Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação; Sociedade do
Conhecimento; Resolução CNE/CEB nº 1/2000. Parecer CNE/CEB nº11/2000. Fundamentos:
Filosofia da Educação: Concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites;
Pedagogia tradicional, nova e tecnicista. Sociologia da Educação: a democratização da escola;
educação e sociedade. Psicologia da Educação: Teoria do desenvolvimento humano, suas distintas
concepções; A história das idéias pedagógicas: pensamento pedagógico – da antigüidade clássica ao
iluminismo e a escola nova; O pensamento pedagógico brasileiro; Construtivismo; Piaget e
Vygotsky; Paulo Freire; Princípios que regem a Administração Pública; Deveres e Direitos do
Servidor Público – Arts. 39 a 41 da Constituição Federal; Código de Ética Profissional; Crimes
contra a Administração Pública.
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