PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 01/2017
ANEXO I
Conteúdo Programático
A prova será constituída de 20 questões de múltipla escolha sendo 05 de português, 05 de
legislação e 10 questões específicas de cada especialidade.
A prova terá duração de 2 h (duas horas)..
A Prefeitura de São José do Barreiro juntamente com a Empresa Agirh publicarão nos sites
www.agirh.org e www.saojosedobarreiro.sp.gov.br gabarito e as questões das provas.
O Processo Seletivo esta sendo realizado pela empresa AGIRH- Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos

Conteúdo Geral para os Professores
Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. Ortografia: conceitos
básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, dificuldades gráficas. Acentuação:
conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de
acentuação, as regras básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação de
palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, derivação e composição,
prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, 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 Empregos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes
pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos.

Conhecimentos Legislativos:
Lei Orgânica do Município: LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
Estatuto da Criança e do AdolescenteConstituição Federal/88 – Arts. 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229.

Conteúdos Específicos
Professor de Educação Básica I
Fundamentos Teóricos da Educação: Perspectiva Histórica da Educação- Aspectos filosóficos
e sociológicos da Educação 3- Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da
aprendizagem.- Interdisciplinaridade.- Instrumentos Pedagógicos do Ensino e da
Aprendizagem-Projeto Político Pedagógico-Planejamento. Avaliação: função, objetivos e
modalidades.
Sugestão Bibliográfica:
Saviani, Demerval. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores
Associados, 2010.
Luckesi, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 22 ed. São Paulo: Cortez
Editora, 2011.

Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43 ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2011

Professor de Artes
História da Arte Geral. A História da Arte no Brasil e seus movimentos. História da Arte no Vale
do Paraíba. História da Musica Popular Brasileira. Tendências artísticas atuais. A educação
Musical na Escola. O teatro. Elementos básicos das composições artísticas (coreografias,
teatrais, musicais, visuais, audiovisuais). O ensino da Educação Artística no Ensino
Fundamental. As diferentes linguagens artísticas e a educação. Parâmetros Curriculares
Nacionais da Arte.

Professor de Ciências
Biologia - Biologia Celular: estrutura e fisiologia da célula. Material genético e os processos de
reprodução celulares. Estrutura e função das principais substâncias orgânicas e inorgânicas
que compõem as células vivas. Fisiologia celular. Vírus. Bactérias. Fungos. Plantas: morfologia,
ciclo de vida e características gerais de briófitas, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas.
Morfologia e fisiologia animal. Corpo humano: metabolismo, nutrição, digestão e reprodução.
Sistemas: nervoso, sensorial, hormonal, esquelético, mecânico, respiratório e cardiovascular.
Genética. Ecologia: populações, comunidades, habitat e ecossistemas. Ciclos bioquímicos. Os
efeitos oriundos da ocupação humana e sua atividade: contaminação da água, desmatamento,
poluição do ar e erosão do solo. Alterações de ecossistemas e o problema do lixo.
Física - Cinemática. Movimento: velocidade, deslocamento e aceleração. Movimentos escalar
e vetorial. Princípios da dinâmica: força resultante, inércia, ação e reação. Estática. Energia
cinética: trabalho e variações da energia cinética. Fluidos: pressões em líquidos e gases.
Termodinâmica, processos e propriedades: calor e temperatura. Propriedades dos gases
ideias. Fenômenos ondulatórios. Gravitação. Eletricidade básica.
Química - teoria atômica, tabela periódica. Elementos químicos: isótopos, isóbaros e isótonos.
Conceitos químicos de substâncias puras, misturas, simples e compostas. Fenômenos
químicos. Reações químicas.
Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciência.

Professor de Educação Física
Conceitos teóricos da Educação Física: sociais e históricos. Métodos de ensino da Educação
Física. Atividades físicas na escola. Concepções e metodologia de ensino. Aprendizado e
aperfeiçoamento da atividade motora: fases de desenvolvimento e aprendizagem, interrelação
do movimento humano com o crescimento mental. avaliação em educação física.Treinamento
desportivo. Fundamentos científicos, qualidades físicas e periodização do treinamento.
Fisiologia do treinamento. Saúde e atividade física. Sobre os desportos: início e evolução
histórica, metodologia pedagógica, táticas do processo de ensino. A Educação física observada
em uma ótica cultural e histórica. Jogos como produção cultural. Educação física e qualidade
de vida. Dança: técnicas e movimentos de práticas coreográficas. Aptidão física e exercícios.
As atividades desportivas: histórico e suas regras (futebol, handball, natação vôlei, basquete,
judô e aqueles relativos ao atletismo e as lutas). Conceitos básicos sobre a anatomia humana.
Histórico das práticas desportivas e da atividade física no Brasil. Parâmetros Curriculares
Nacionais de Educação Física.

Professor de Geografia
O espaço geográfico e a ocupação humana. O conceito de desenvolvimento. O conceito de
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Espaço Urbano: Segregação socioespacial. A Nova
ordem Mundial e a participação brasileira. A Revolução Industrial. O processo de
industrialização brasileiro e seus desdobramentos. Guerra Fria. Geopolítica. Conflitos
internacionais. A formação da União Europeia. A criação do estado de Israel.
Estrutura geológica e recursos minerais. Combustíveis fósseis. Relevo, classificação e fatores
climáticos no Brasil. Mudanças climáticas. Recursos Minerais: processo de formação,
exploração desses recursos naturais e seus desdobramentos sociais. Atividades econômicas e
sua distribuição sob o território brasileiro. Populações mundiais e o caso brasileiro. O processo
de urbanização no Brasil. Os impactos ambientais decorrentes do desenvolvimento das áreas
urbanas. Transporte: histórico de desenvolvimento e suas problemáticas. As redes de

transporte materiais e imateriais: circulação de mercadorias, informações e capital. Comércio
internacional e mundial. Agricultura e pecuária no mundo e no Brasil. Compreensão e
interpretação da linguagem gráfica e cartográfica. Parâmetros Curriculares Nacionais de
Geografia.

Professor de Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. Ortografia: conceitos
básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, dificuldades gráficas. Acentuação:
conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de
acentuação, as regras básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e formação de
palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, derivação e composição,
prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, 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 Empregos do “que” e “se”.
Substantivo e suas flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes
pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos. Literatura
Brasileira: Barroco. Arcadismo. Romantismo, Realismo, Parnasianismo. Autores nacionais.

Professor de Inglês
Leitura e compreensão de texto em Inglês, vocabulário geral, gramática, adjetivos e pronomes,
verbos, formas afirmativas, negativas e interrogativas, tempos verbais, preposições, advérbios
e numerais.

