PROCESSO SELETIVO 02/2017
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A prova será constituída de 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas.
Cada tópico do programa destacado equivalem a cinco questões cada um.
A prova terá duração de 1h: 30 min
Por questões de segurança, os candidatos não poderão levar os cadernos de provas.
Na capa da prova haverá o gabarito provisório, que consiste num gabarito destacável
para que o candidato, se desejar, transcreva sua respostas e o leve para casa à fim de
que possa conferir o número de acertos. Esse gabarito provisório não será avaliado na
correção do Concurso Público
As provas egabaritos serão publicados no endereço eletrônico http://www.agirh.org/.
Professor Ensino Básico II Português - Professor Ensino Básico II Matemática
Professor de Atendimento de Educação Especializado
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 cargos 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
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: título II- dos direitos e
garantias fundamentais capítulo I- dos direitos e deveres individuais e coletivos
capítulo II - dos direitos sociais capítulo iii - da educação, da cultura e do desporto
seção I- da educação.
Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -Eca.
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Raciocínio Lógico.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Areias
Conhecimentos Específicos
Professor Ensino Básico II- Português
Literatura Brasileira. 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
cargos 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
Professor Ensino Básico II- Matemática
Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra;
Equações e Inequações; Relações e funções; Sistema de medidas: comprimento,
superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e
construção de tabelas e gráficos; Noções de probabilidade, Regra de três simples e
composta, parte teórica e conceitual: adição, subtração, multiplicação, divisão com
números inteiros e fracionários
Professor de Atendimento de Educação Especializado
A Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. A Educação Especial no
contexto da inclusão social. Fundamentos filosóficos, teóricos e legais da Educação
Especial. Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes:
deficiências física, mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros
neurológicos, psicológicos graves e psiquiátricos, altas habilidades: superdotação.
Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento àsnecessidades
educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados.
Parâmetros Curriculares Nacionais.

