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EDITAL Nº 005/2011 

 
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, 
população, aspectos geográficos e climáticos, aspectos econômicos. Assuntos ligados 
às questões ambientais. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Professores do Ensino Fundamental: 
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). 
 
Nutricionista 
Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; Conhecimento da Ética 
Profissional; Nutrição Social: conceito de saúde e doença; Organização dos serviços 
de saúde no Brasil: Política Nacional de Saúde; Política de Alimentação e Nutrição no 
Brasil; Conceitos Básicos de Nutrição nas escolas; Aspectos econômico-social de 
desnutrição: Produção e comercialização de alimentos; poder aquisitivo e consumo; 
Bases para a elaboração de programas de nutrição; Nutrição e infecção; Diagnóstico 
do estado nutricional da população: Indicadores; sistema de vigilância nutricional; 
Epidemiologia da desnutrição: desnutrição protéico-energética; Metodologia de 
avaliação; Consequências orgânicas; Orientação Nutricional; Avaliação do estado 
nutricional; Crescimento, desenvolvimento; Alimentação do Pré-escolar: necessidades 
nutricionais; características de alimentação. 
 
Psicólogo 
Orientação vocacional: conceituação, finalidade e procedimentos; Fatores envolvidos 
na escolha profissional: informação ocupacional, aptidões e interesses, grupo social; 
Psicologia escolar. Psicologia educacional no Brasil: uma perspectiva histórica;  A 
contribuição da psicologia no contexto escolar: o enfoque psicanalítico; O 
desenvolvimento e a aprendizagem na concepção construtivista; O pensamento e a 
linguagem na perspectiva interacionista; Psicologia da criança e do adolescente; 
Teorias do desenvolvimento da personalidade: conceitos fundamentais da teoria de 
Freud e Piaget; Fatores influenciadores na socialização: família, escola, meios de 
comunicação;  Doença e relações familiares; Saúde e condição social; Prática 
terapêutica: saúde mental e normalidade; Atuação terapêutica e instituições de saúde; 
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O trabalho com grupos: grupos operativos, grupos terapêuticos; planejamento e 
técnicas, avaliação e resultados. 
 
Merendeira Escolar:  
Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – Segurança no 
trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização 
e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; 
Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e validade 
dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e 
manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, 
nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos 
alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, conservação e 
condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e 
verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, 
pescado, laticínios. 
 
 
Agente de Multimeios Didáticos: 
Conhecimentos de informática (Linux, Windows, Excel, Word). Conceitos de 
Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a Internet. Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa. Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: 
tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup). Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas 
(Ex.: Word, Excel). Programas educativos e aplicativos (Linux). 


