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1. CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: SABER LER E ESCREVER  

1.1  AUXILIAR DE SERVIÇOS  
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de textos: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha,
propaganda. 2. Sinônimos e antônimos. 3. Sentido próprio e figurado das palavras. 4. Ortografia 
oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Pontuação. 7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, 
preposições e conjunções. 8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 9. Concordância 
verbal e nominal. 
MATEMÁTICA  
1. Sistema de numeração decimal. 2. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais
e reais). 3. Operações com números reais. 4. Proporção e Regra de três. 5. Porcentagem. 6. 
Equação do primeiro grau. 7. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa, superfície, 
volume e capacidade. 8. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos. 9. 
Espaço e forma: identificação, descrição, interpretação e área de figuras geométricas planas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO 
Rotinas de limpeza. Higienização de ambientes. Conhecimento de materiais e produtos de limpeza 
específicos para cada ambiente/superfície. Utilização de EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual). Utilização de placas sinalizadoras. Qualidade no atendimento. Noções de higiene e 
limpeza. Destinação do lixo. Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de produtos 
alimentícios. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Principais unidades de 
medida: metro, litro, quilograma, graus Celsius (temperatura). Equipamentos para a segurança e 
higiene. Normas de segurança. Uso de equipamentos de escritório. Noções de estoque. Produtos e 
ferramentas para higiene e limpeza. Lei Orgânica do Município de Nova Aurora. História, 
Geografia, economia e política do Município de Nova Aurora, com base nas informações 
disponíveis no site oficial da Prefeitura. 

MOTORISTA  
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de textos: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha,
propaganda. 2. Sinônimos e antônimos. 3. Sentido próprio e figurado das palavras. 4. Ortografia 
oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Pontuação. 7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, 
preposições e conjunções. 8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 9. Concordância 
verbal e nominal.  
MATEMÁTICA  
1. Sistema de numeração decimal. 2. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais). 3. Operações com números reais. 4. Proporção e Regra de três. 5. 
Porcentagem. 6. Equação do primeiro grau. 7. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa, 
superfície, volume e capacidade. 8. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos. 9. Espaço e forma: identificação, descrição, interpretação e área de figuras geométricas 
planas. 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
Legislação de Trânsito:  Código de Trânsito Brasileiro  - 
Lei nº 9.503/97, abrangendo os seguintes tópicos: administração de  trânsito,  regras  
gerais para circulação de veículos, sinais de  trânsito, registro  e  licenciamento de  
veículos, condutores de veículos, deveres  e  proibições,  infrações  à  legislação  de  trânsito,  
penalidades  e  recursos; resoluções do CONTRAN.  Mecânica  de  veículos:  conhecimentos  
elementares  de  mecânica  de automóveis, troca e rodízios de rodas e 
pneus,regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba d’água, troca e regulage
m de correias de  tensão, troca e regulagem da fricção e troca de óleo. Serviços básicos de 
eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples e demais componentes que dependem 
de eletricidade para o seu funcionamento. Direção preventiva e defensiva. Trânsito e meio 
ambiente. História, Geografia, economia e política do Município de Nova Aurora, com base nas 
informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 
1.2 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de textos: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha, 
propaganda. 2. Sinônimos e antônimos. 3. Sentido próprio e figurado das palavras. 4. Ortografia 
oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Pontuação. 7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, 
preposições e conjunções. 8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 9. Concordância 
verbal e nominal. 10. Variação linguística. 
MATEMÁTICA  
1. Sistema de numeração decimal. 2. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais). 3. Operações com números reais. 4. Proporção e Regra de três. 5. 
Porcentagem. 6. Equação do primeiro grau. 7. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa, 
superfície, volume e capacidade. 8. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos. 9. Espaço e forma: identificação, descrição, interpretação e área de figuras geométricas 
planas. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
1. Conhecimento teórico e prático em máquinas automotrizes leves e pesadas. 2. Operação de 
tratores e máquinas automotrizes leves e pesadas. 3. Conhecimento prático e experiência de 
operação em tratores, motoniveladoras, pás carregadeiras, rolos compressores e demais máquinas 
empregadas no preparo do solo e na construção civil. 4. Conhecimento de manutenção periódica, 
preventiva e corretiva, diagnósticos de falhas dos tratores, motoniveladoras, pás carregadeiras, 
rolos compressores (compactadores) e demais máquinas empregadas no preparo do solo e na 
construção civil. 5. Noções de conservação, manuseio e operação correta dos equipamentos 
motomecanizados bem como das normas de segurança necessárias ao trabalho em área rural ou 
urbana. 6. Uso correto dos EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de 
proteção coletiva), higiene e saúde no trabalho. 7. Conhecimento de sistemas mecânicos e suas 
relações, como engrenagens, correntes, polias, transmissões, eixos, rolamentos, mancais, etc. 8. 
Noções de conservação e limpeza de veículos e máquinas e de seus componentes, como freios, 
sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema de combustível, sistema de arrefecimento, elementos 
de lubrificação, pneus, esteiras e controle de horas trabalhadas (manutenção periódica) e controle 
de quilometragem. 15. Aquisição e correta estocagem no almoxarifado de material de reparos e 
reposição, bem como a guarda de ferramentas de manutenção. 16. Código de Trânsito Brasileiro 
(artigos 26 a 71, 80 a 95, 144, 161 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, cargas perigosas, 
placas de sinalização e equipamentos obrigatórios. História, Geografia, economia e política do 
Município de Nova Aurora, com base nas informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
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1.3 PEDREIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de textos: carta do leitor, notícia, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha, 
propaganda. 2. Sinônimos e antônimos. 3. Sentido próprio e figurado das palavras. 4. Ortografia 
oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Pontuação. 7. Usos de substantivos, adjetivos, pronomes, 
preposições e conjunções. 8. Emprego de pessoas, modos e tempos verbais. 9. Concordância 
verbal e nominal. 10. Variação linguística. 
MATEMÁTICA  
1. Sistema de numeração decimal. 2. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais). 3. Operações com números reais. 4. Proporção e Regra de três. 5. 
Porcentagem. 6. Equação do primeiro grau. 7. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, massa, 
superfície, volume e capacidade. 8. Tratamento da informação: leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos. 9. Espaço e forma: identificação, descrição, interpretação e área de figuras geométricas 
planas. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
Cálculo específico para a formação: as quatro operações, uso de funções básicas da calculadora, 
sistemas de medidas, noções de perímetro, área e volume. Leitura e interpretação de projeto 
arquitetônico e estrutural. Identificação e uso correto de ferramentas e equipamentos. Elaboração 
de orçamento quantitativo. Locação de obras. Tipos de fundação. Noções de forma e armaduras. 
Execução de alvenaria de vedação. Execução de concretagem. Execução de revestimentos em 
argamassa para pisos, paredes e tetos. Execução de revestimento cerâmico. Noções de tipos de 
lajes. Impermeabilização. Saúde e segurança no trabalho. Relações interpessoais. Educação 
ambiental. Qualidade e produtividade. Relações de trabalho e mercado de trabalho. História, 
Geografia, economia e política do Município de Nova Aurora, com base nas informações 
disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 
2. CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: SEGUNDO GRAU (ENSINO 

MÉDIO) 
2.1 ESCRITURÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, 
citação. Significados contextuais  das  expressões  linguísticas.  2.  Sequenciais  textuais:  
descritiva,  narrativa,  injuntiva, argumentativa,  dialogal.  3.  Organização  do  texto:  Coesão  e  
coerência  textuais.  Funcionalidade  e características  dos  gêneros  discursivos:  ofício,  
memorando,  e-mails,  carta  comercial,  aviso.  Pontuação. Características  dos  diferentes  
discursos  (jornalístico,  político,  acadêmico,  publicitário,  literário,  científico, etc.). 4. 
Organização da frase. Tempos e modos verbais. Modalidade. Voz. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. 5. Formação das palavras. Composição, derivação. 
Ortografia oficial. Acentuação  gráfica.  Fonemas.  6.  Variação  linguística:  estilística,  
sociocultural,  geográfica,  histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 
MATEMÁTICA 
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
Sistema Operacional Windows. 2. Microsoft Word 2010: Edição e formatação de textos. 3. 
Microsoft Excel 2010: Elaboração, cálculos e manipulação de tabelas e gráficos. 4. Internet 
Explorer 11 e Microsoft Outlook 2010: Navegação na Internet e Correio Eletrônico.  

1. Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado contemporâneo; aspectos 
fundamentais na formação do estado brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de governo. 2. 
Administração Estratégica. 3. Organização do Estado e da gestão. 4. Departamentalização; 
descentralização; desconcentração. 5. Os agentes públicos e a sua gestão, normas legais e 
constitucionais aplicáveis. 6. Serviço de atendimento ao cidadão. 7. Comunicação interna e 
externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 8. Governança na gestão pública. 10. 
Ética no Serviço Público. História, Geografia, economia e política do Município de Nova Aurora, 
com base nas informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 
2.2 FISCAL DE POSTURAS 
3. LÍNGUA PORTUGUESA  
1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, 
citação. Significados contextuais  das  expressões  linguísticas.  2.  Sequenciais  textuais:  
descritiva,  narrativa,  injuntiva, argumentativa,  dialogal.  3.  Organização  do  texto:  Coesão  e  
coerência  textuais.  Funcionalidade  e características  dos  gêneros  discursivos:  ofício,  
memorando,  e-mails,  carta  comercial,  aviso.  Pontuação. Características  dos  diferentes  
discursos  (jornalístico,  político,  acadêmico,  publicitário,  literário,  científico, etc.). 4. 
Organização da frase. Tempos e modos verbais. Modalidade. Voz. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. 5. Formação das palavras. Composição, derivação. 
Ortografia oficial. Acentuação  gráfica.  Fonemas.  6.  Variação  linguística:  estilística,  
sociocultural,  geográfica,  histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 
MATEMÁTICA 
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
Cadastro de preços e composições dos serviços de construção, Especificações técnicas e de 
acabamentos de obra Orçamentação para obras; Cálculo do preço de venda de serviços de 
engenharia e arquitetura. Organização e controle de empreendimentos habitacionais. Execução de 
infraestrutura urbana: limpeza de terreno, terraplenagem, drenagem, abertura de ruas, demarcação 
de lotes, implantação de redes de água, esgoto, luz e telefone, normas de segurança. Execução de 
obras de habitação: canteiro de obras, locação de obras, fundações profundas e superficiais, 
alvenarias, estruturas de concreto, revestimento de pisos, paredes e tetos, vidros e esquadrias, 
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e telefônicas, limpeza de obras, normas de 
segurança. Fiscalização e acompanhamento de obras: especificação de materiais, medição de 
serviços, controle de mão de obra, elaboração de diário de obras, acompanhamento de medição de 
obra, aceitação de serviços. Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população. 
Noções de legislação de Trânsito. Normas reguladoras da Emissão de Ruídos. Normas reguladoras 
da Produção e Destinação de Ruídos. Normas reguladoras da Emissão de Gases. Poder de polícia 
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do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos relacionados ao poder de 
polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Código de 
Posturas do Município. História, Geografia, economia e política do Município de Nova Aurora, 
com base nas informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 
3.1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, 
citação. Significados contextuais  das  expressões  linguísticas.  2.  Sequenciais  textuais:  
descritiva,  narrativa,  injuntiva, argumentativa,  dialogal.  3.  Organização  do  texto:  Coesão  e  
coerência  textuais.  Funcionalidade  e características  dos  gêneros  discursivos:  ofício,  
memorando,  e-mails,  carta  comercial,  aviso.  Pontuação. Características  dos  diferentes  
discursos  (jornalístico,  político,  acadêmico,  publicitário,  literário,  científico, etc.). 4. 
Organização da frase. Tempos e modos verbais. Modalidade. Voz. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. 5. Formação das palavras. Composição, derivação. 
Ortografia oficial. Acentuação  gráfica.  Fonemas.  6.  Variação  linguística:  estilística,  
sociocultural,  geográfica,  histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 
MATEMÁTICA 
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
1. Legislação  do  exercício  profissional;  bioética  e  ética.  2.  Procedimentos  de  enfermagem  - 
aplicação terapêutica de frio e calor; aerossolterapia; coleta de material para exames; cuidados 
com drenos; curativos; higienização  e  conforto;  preparo  e  administração  de  medicamentos;  
sondagens;  oxigenoterapia;  suporte nutricional  enteral;  verificação  de sinais  vitais.  3.  Manejo  
dos resíduos dos serviços de saúde;  exposição ocupacional a material biológico; limpeza e 
desinfecção de superfícies e artigos; equipamento de proteção individual; precauções padrão; 
técnicas de isolamento. 4. Assistência de enfermagem ao adulto e idoso, à mulher  e  à  criança,  
portadores  de  afecções  respiratórias,  gastrintestinais,  endócrinas,  cardiovasculares, renais e 
neurológicas. 5. Assistência de enfermagem à mulher na gestação e puerpério. 6.  Assistência de 
enfermagem a pacientes gravemente enfermos. 7. Assistência de enfermagem perioperatória. 8. 
Assistência de  enfermagem  a  pacientes  portadores  de  doenças  infectocontagiosas.  9. 
Programa  Nacional  de Imunizações.  Política  Nacional  de  Atenção  Básica.  Política  Nacional  
de  Humanização.  Sistema  Único  de Saúde. História, Geografia, economia e política do 
Município de Nova Aurora, com base nas informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 

 
4. CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERI OR  
 
4.1 PROFESSOR 
LÍNGUA PORTUGUESA  
1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, 
citação. Significados contextuais  das  expressões  linguísticas.  2.  Sequenciais  textuais:  
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descritiva,  narrativa,  injuntiva, argumentativa,  dialogal.  3.  Organização  do  texto:  Coesão  e  
coerência  textuais.  Funcionalidade  e características  dos  gêneros  discursivos:  ofício,  
memorando,  e-mails,  carta  comercial,  aviso.  Pontuação. Características  dos  diferentes  
discursos  (jornalístico,  político,  acadêmico,  publicitário,  literário,  científico, etc.). 4. 
Organização da frase. Tempos e modos verbais. Modalidade. Voz. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. 5. Formação das palavras. Composição, derivação. 
Ortografia oficial. Acentuação  gráfica.  Fonemas.  6.  Variação  linguística:  estilística,  
sociocultural,  geográfica,  histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 
MATEMÁTICA 
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
1. A escola como espaço de convivência comunitária: o papel do profissional da educação. 2. 
Abordagens, métodos e metodologias de ensino – do tradicional ao sócio-construtivista, os 
diferentes olhares da pedagogia e da psicologia. 3. As relações intra e interpessoais no processo de 
aprendizagem do aluno. 4. Processos e instrumentos de avaliação: do diagnóstico às ações de 
correção das distorções e dificuldades de aprendizagem. 5. A escola como espaço de convivência 
e respeito às diversidades: cultural, de gênero, racial, formas etc. 6. Aprendizagem significativa: 
da sala de aula ao cotidiano. 7. Gestão Escolar: espaço de construção da cidadania. 8. Arte, 
Movimento, Teatro, Cultura e Lazer no chão da escola. 9. Meio Ambiente, Educação Sexual e 
Educação Básica: caminhos interligados. 10. Planejamento do ensino e da aprendizagem e sua 
importância para a qualidade das aulas. 11. Sistema de avaliação: provinha Brasil, Prova Brasil e 
SAEB  1. Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. 2. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – arts. 53 a 73; arts. 129 a 144. 3. FUNDEB.  4. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. 5.  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica. 6. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 7. Parâmetros Curriculares Nacionais 
para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 8. Lei nº 9394/96, LDB - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, art. 1º a 34; art. 37 e 38. 9. Decreto nº 6571/2008, legislação que trata da 
Educação Especial no Brasil. 10. Constituição Federal, art. 205 a 214. História, Geografia, 
economia e política do Município de Nova Aurora, com base nas informações disponíveis no site 
oficial da Prefeitura. 
 
4.2 PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA  
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. 
Mecanismos de produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, 
citação. Significados contextuais  das  expressões  linguísticas.  2.  Sequenciais  textuais:  
descritiva,  narrativa,  injuntiva, argumentativa,  dialogal.  3.  Organização  do  texto:  Coesão  e  
coerência  textuais.  Funcionalidade  e características  dos  gêneros  discursivos:  ofício,  
memorando,  e-mails,  carta  comercial,  aviso.  Pontuação. Características  dos  diferentes  
discursos  (jornalístico,  político,  acadêmico,  publicitário,  literário,  científico, etc.). 4. 
Organização da frase. Tempos e modos verbais. Modalidade. Voz. Concordância verbal e 
nominal. Regência dos nomes e dos verbos. 5. Formação das palavras. Composição, derivação. 
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Ortografia oficial. Acentuação  gráfica.  Fonemas.  6.  Variação  linguística:  estilística,  
sociocultural,  geográfica,  histórica. Variação entre modalidades da língua (fala e escrita). 
MATEMÁTICA 
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. Múltiplos divisores: 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números 
decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Problemas. Sistema de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Noções de probabilidade e 
estatística. Juros simples e compostos: capitalização e descontos. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  DA FUNÇÃO E DO MUNICÍPIO  
1. O processo de construção histórica da Educação Física.   2. A Educação Física frente à Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e aos Parâmetros Curriculares Nacionais.   3. 
Perspectivas teórico-metodológicas para a Educação Física Escolar.  4. Limites e possibilidades da 
Educação Física nas concepções críticas.   5. A Educação Física e o Projeto Político Pedagógico 
da Escola.  6. A questão do planejamento nas aulas de Educação Física Escolar.   7. O 
desenvolvimento motor no processo de aprendizagem escolar.  8. As capacidades físicas e suas 
implicações no processo de ensino-aprendizagem da Educação Física Escolar.   9. A didática do 
esporte nas aulas de Educação Física Escolar.   10. As contribuições do jogo e do brinquedo no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 1. Plano Nacional, Estadual e Municipal 
de Educação. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 53 a 73; arts. 129 a 144. 3. 
FUNDEB.  4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 5.  Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Básica. 6. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. 7. Parâmetros Curriculares Nacionais para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 8. Lei nº 9394/96, LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 1º a 
34; art. 37 e 38. 9. Decreto nº 6571/2008, legislação que trata da Educação Especial no Brasil. 10. 
Constituição Federal, art. 205 a 214. História, Geografia, economia e política do Município de 
Nova Aurora, com base nas informações disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
 


