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ANEXO I  
 

EDITAL Nº 001/2013 
 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leitura e compreensão de textos, idéias principais e secundárias; relação entre as 

idéias; Vocabulário: sinônimos e antônimos. Instrumentos Lingüísticos: emprego das 

classes de palavras, concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, 

emprego do acento indicativo da crase, colocação de termos e orações no período. 

Sistema ortográfico vigente. Divisão silábica. Encontros vocálicos, consonantais e 

dígrafos. Emprego dos sinais de pontuação. Estrutura e formação de palavras. 

Famílias de palavras. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus 

termos.  Discurso direto, indireto e indireto livre. Figuras de sintaxe. Noções de 

semântica: sinonímia, conotação e denotação. Polissemia e homonímia. 

 

MATEMÁTICA 
 
Sistema de numeração decimal; sentenças matemáticas expressas por igualdade; 

problemas com estruturas; máximo divisor comum; números primos; múltiplos de um 

número; mínimo múltiplo comum; percentagem; introdução à geometria; ponto; reta; 

plano; semi-reta; segmento de reta; medidas de um segmento; segmentos 

congruentes; sistema métrico decimal; resolução de problemas, conversão de 

medidas; área de figuras planas; conjunto de números racionais; representação de 

racionais na forma fracionária e decimal; juros simples; regra de três; conjunto de 

números inteiros; produtos cartesianos; adição, subtração, multiplicação e divisão, 

área, perímetro e raio. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

A criação da capitania de Mato Grosso; - Panorama cultural. - A transferência da 

capital para Cuiabá; - O rio Paraguai na comunicação e transporte após o final do 

século XIX. Sistema produtivo; extrativismo, usinas de açúcar e pecuária; - O 

panorama social: a questão da escravidão; - A cultura mato-grossense.  - A divisão do 

Estado de Mato Grosso;  -Aspectos econômicos, políticos e sociais, folclore de Mato 

Grosso. História do Município de  Paranaíta -  principais fatos históricos que marcaram 

o município, desde sua fundação até os dias de hoje. 

Aspectos geográficos de Mato Grosso, localização, limites, superfície, área, 

população, aspectos físicos; relevo, clima, vegetação, hidrografia, recursos naturais, 

aspectos econômicos; agricultura, pecuária, indústria, comércio, energia, transporte, 

turismo, divisão do Estado de Mato Grosso, primeiras cidades de Mato Grosso, 

principais cidades de Mato Grosso, Geografia do Município de Paranaíta: área, 
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população, aspectos geográficos e climáticos, aspectos econômicos. Assuntos ligados 

às questões ambientais. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Professores do Ensino Fundamental e EJA: 
A prática educativa. A função social do ensino e a concepção sobre os processos de 

aprendizagem; A prática escolar numa proposta socioconstrutiva. A inteligência e o 

desenvolvimento humano. Novas competências profissionais para ensinar. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Avaliação do rendimento escolar.. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Diretrizes Educacionais – Estado de Mato Grosso. Resolução nº 7/2010 

CNE/CEB. 

 

Professor Educação Infantil:  
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Resolução Nº 

276/2000– CEE/MT; Resolução Nº 257/06 - CEE/MT; Resolução Nº 5/2009 CNE/CEB; 

Referenciais Curriculares para Educação Infantil; Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990); Objetivos da Educação Infantil; Planejamento; Normas 

de Segurança; Primeiros Socorros; Crescimento e Desenvolvimento; Cuidados 

higiênicos e de saúde da criança; Períodos do desenvolvimento humano segundo 

Piaget, suas características e aplicação no processo educativo; A psicologia sócio-

histórica, baseada na teoria de Vygotsky; Jogos e atividades lúdicas para criança 

(conceitos, importância e métodos para utilização – Brinquedos, Jogos e brincadeiras). 

 


