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LÍNGUA PORTUGUESA 

Níveis Médio e Superior 

Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual. Semântica: sinônimos, 

antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Sentido 

figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego das letras e acentuação gráfica. Formação de 

palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares 

e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes 

pessoais e das formas de tratamento. Emprego do pronome relativo. Emprego das conjunções 

e das preposições. Sintaxe de colocação. Colocação pronominal. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos 

entre as orações, na construção do período. Emprego dos sinais de pontuação.  

 

 
CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 

Níveis Médio e Superior 

Aspectos Filosóficos da Educação – o pensamento pedagógico moderno: iluminista, 

positivista, socialista, escola novista, fenomenológico - existencialista, antiautoritário, crítico. 

Tendências atuais: liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro: correntes e 

tendências na prática escolar. Aspectos Sociológicos da Educação – as bases sociológicas 

da Educação, a Educação como processo social, as instituições sociais básicas, educação para 

o controle e para a transformação social, cultura e organização social, desigualdades sociais, a 

relação escola / família / comunidade. Educação e Sociedade no Brasil. Aspectos Psicológicos 

da Educação – a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes abordagens, a relação 

pensamento / linguagem – a formação de conceitos, crescimento e desenvolvimento: o biológico, 

o psicológico e o social. O desenvolvimento cognitivo e afetivo. Aspectos do Cotidiano Escolar 

– a formação do professor; a avaliação como processo, a relação professor / aluno; a função 

social do ensino: os objetivos educacionais, os conteúdos de aprendizagem; as relações 

interativas em sala de aula: o papel dos professores e dos alunos; a organização social da classe; 

os direitos da criança e do adolescente; a sala de aula e sua pluralidade.  

 

 

ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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HISTÓRIA, GEOGRAFIA, TURISMO E 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PETRÓPOLIS 

Níveis Médio e Superior 

1 - Antecedentes históricos: as sesmarias no período colonial; os caminhos serra 

acima: as fazendas: Córrego Seco, Itamarati, Padre Correia. A presença de D. Pedro I 

na região. 2 - A fundação de Petrópolis, o major de engenheiros Júlio Frederico Koeler 

e a povoação planejada; a vontade de D. Pedro II; a dedicação de Paulo Barbosa da 

Silva: o Decreto Imperial nº 155, de 16 de março de 1843. 3 - Evolução do povoado: a 

colonização germânica; povoadores de outras etnias; os serviços, o artesanato, o 

comércio e a indústria; formação administrativa e judiciária. A passagem de povoado à 

cidade em 1857. A criação da Câmara Municipal. 4 - Nos tempos imperiais; sede de 

verão do governo; evolução urbana e social; as estradas: ferroviária e de rodagem; a 

expansão industrial. D. Pedro II, a Princesa Isabel e outras personalidades em 

Petrópolis. 5 - Tempos de República: o exílio da Família Imperial. Os governadores e a 

cidade. A capital fluminense em Petrópolis e a retomada, pelos presidentes, dos 

veraneios do Impera dor. Getúlio Vargas e Petrópolis: a fundação do Museu Imperial. 

Santos-Dumont e “A Encantada”. 6 - Evolução político-econômica: da Câmara 

Municipal à Prefeitura: Oswaldo Cruz, o primeiro prefeito. A indústria têxtil: ápice e 

decréscimo. O Hotel Quitandinha, o complexo hoteleiro, os palacetes, a vida nos 

bairros. A II Guerra Mundial e a presença dos pracinhas petropolitanos: honra e glória. 

7 - A Cultura, as Artes, o Esporte, o Pensamento: as agremiações culturais e 

esportivas, o cinema e o pioneirismo petropolitano; a imprensa, os monumentos; as 

personalidades em Petrópolis e seus feitos: o Barão do Rio Branco e o “Trata do de 

Petrópolis”; Raul de Leoni, o poeta; Peter Bryan Medawar, o petropolitano “Prêmio 

Nobel de Medicina”, Antônio Cardoso Fontes, o cientista de Manguinhos. 8 - O turismo: 

bens turísticos naturais e históricos: a Catedral de Petrópolis e a Capela Imperial e seu 

significado; a Mata Atlântica que resiste; o traçado arquitetônico e a expansão do 

urbanismo na Petrópolis de hoje. Os 5 distritos e a importância na economia e no 

turismo do Município. 9 - Os bens arquitetônicos e sua utilização contemporânea: O 

Palácio Sérgio Fadel, o Palacete Mauá, o Fórum, a Casa da Princesa Isabel, a casario 

da Avenida Koeler, o Teatro Municipal, os prédios escolares: Universidade Católica, 



 
 
 

Página 3 de 9 
 

 

Colégios Santa Isabel e Santa Catarina; o Paço Hermogênio Silva; o Batalhão D. Pedro 

II. O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e sua missão de 

preservar e cuidar de todos os bens culturais, Turismo: Gastronomia, Ecoturismo em 

Petrópolis: Trilhas e Caminhadas Ecológicas; Cachoeiras e Montanhismo; Unidades de 

Conservação; APA; Turista e os tipos de turismo; Um projeto urbanístico preocupado 

com o meio ambiente; Problemas Ambientais e ocupação desordenada; Petrópolis e 

seu Mercado Turístico; Pontos Turísticos de Petrópolis. 10 - Geografia de Petrópolis: 

Localização, altitude, clima, fauna, flora, população, principais acidentes geográficos: 

elevações, rios, avenidas e ruas no traçado da primeira cidade planejada do Brasil.  11 

- A evolução dos Meios de Transportes; Bondes em Petrópolis; Ônibus e automóveis 

em Petrópolis; Regras de Trânsito; Os tipos de sinalização de trânsito; Trânsito: De 

mulas e carroças para carros; Principais Normas de Trânsito para Pedestres; Normas 

de Comportamento e responsabilidade dos motoristas no trânsito;  Atenção Ciclista; Lei 

Seca; Trânsito: fiscalização eletrônica e velocidade; Trânsito e Cidadania: 

Acessibilidade;  Acidentes de Trânsito; Transporte Coletivo: Atitudes para um trânsito 

mais humano; Semana Nacional de Educação para o Trânsito; Problemas com o 

Trânsito: Congestionamento x Transporte público. 

 

 
LEGISLAÇÃO (POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA) 

Níveis Médio e Superior 

Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Leis nº 10.639/03 e 

11.645/2008 – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos – 2007. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, 

natureza, objetivos e conteúdos propostos. Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). 

 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Nível Médio 

Educador da Educação Infantil 

Noções de higiene: pessoal, dos alimentos, corporal e bucal de crianças de zero a seis anos. 

Conhecimento de brincadeiras e jogos pedagógicos apropriados para a faixa etária. Noções de 
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controle e guarda dos materiais de uso nas tarefas de rotina. Situações problema envolvendo 

noções de temporalidade (medidas de tempo: segundo/minuto/hora/dia/mês/ano). A História da 

Educação Infantil. A construção social da criança. Educação e saúde. O desenvolvimento da 

motricidade, da linguagem e da cognição. A brincadeira e o desenvolvimento. Educação e saúde. 

Os ambientes de aprendizagem como recursos pedagógicos. O jogo como recurso privilegiado 

de desenvolvimento da criança pequena   O trabalho com crianças com necessidades educativas 

especiais. As novas diretrizes para Educação Infantil: LDB e referenciais curriculares.  Diretrizes 

educacionais do Município de PETRÓPOLIS. 

https://www.petropolis.rj.gov.br/see/index.php/educacao-municipal/proposta-

curricular.html?download=32:documento-orientador-curricular Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil  Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009.   Noções de 

Primeiros Socorros.  

 

Secretário de Escola 

Escrituração Escolar: Matrícula; Frequência; Histórico Escolar; Expedição de: Diplomas, 

Certificados de Conclusão de Séries e de Cursos; Preparar e Afixar: Quadros e Horário de Aula, 

Controle do Cumprimento de Carga Horária Anual e Termo de Visita; Manter Registros: Processo 

de Avaliação e Promoção, Dados Estatísticos e Informações Educacionais; Relatórios, 

Comunicados, Editais, atas e ofícios; Transferência; Adaptação; Inter complementaridade; 

Grades Curriculares; Lei 9394/96.  

Administração Geral: Recebimento e Expedição de Correspondência, de Processos e de 

Papéis em Geral; Registro e Controle de Frequência Pessoal Docente e Administrativo; Escala 

de Férias; Folha de Pagamento; Inventário da Escola. Ética no serviço público. Noções de 

arquivo: Conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento, método de arquivamento. 

noções de atendimento ao público e de relacionamento interpessoal. Redação oficial: ata, ofício, 

circular, atestado, declaração, relatório e suas características linguísticas e textuais.  

Estatuto da criança e do adolescente (ECA): Lei n.º 8.069, de 13/07/1990: Título I - Das 

Disposições Preliminares; Título II - Dos Direitos Fundamentais: Capítulo I - Do Direito à Vida e 

à Saúde, Capítulo II - Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, Capítulo IV - Do Direito 

à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer.  

 

Nível Superior - Professor da Educação Básica 

Ciências 

Ambiente e Seres Vivos: Ar atmosférico: composição, propriedades e importância da atmosfera 

e de seus componentes para a vida no planeta; Água: importância, composição, propriedades, 
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estados físicos da água, ciclo da água na natureza, uso racional e desperdício; Solo: importância, 

composição, erosão, poluição e preservação; Caracterização geral e classificação dos seres 

vivos; Animais: adaptações; reprodução e respiração; Vegetais: adaptações; fotossíntese; 

respiração e transpiração; Relações entre seres vivos e formas de obtenção do alimento; fluxo 

de energia ao longo das cadeias alimentares; desequilíbrio ecológico, suas causas e 

consequências; Diferentes ecossistemas terrestres: componentes e características; Ser Humano 

e Saúde: noções elementares de anatomia e fisiologia humana; relações entre os diferentes 

sistemas (visão do corpo humano como um todo integrado); princípios básicos de saúde; 

doenças infectocontagiosas; aspectos biológicos, afetivos e culturais da sexualidade; métodos 

anticoncepcionais; Recursos Tecnológicos: Energia: conceito, importância, formas, fontes e 

transformação; Matéria: estrutura e propriedades; Exploração de recursos naturais e seus 

impactos nos ecossistemas; A produção de resíduos (lixo, esgoto e gases poluentes); causas e 

consequências; formas sustentáveis de descartar no ambiente; Ética ecológica e social na 

obtenção dos recursos tecnológicos; Procedimentos e estratégias de trabalho: problematização 

no ensino de Ciências; busca de informações através de observação, experimentação, leitura de 

textos informativos, entrevistas e excursão ou estudo do meio; sistematização de conhecimento. 

 

Educação Artística 

A produção artística como experiência de interação e como desenvolvimento de habilidades 

sensíveis, cognitivas e reflexivas. As artes plásticas, a música, o teatro e a dança em diferentes 

contextos e momentos históricos; história da arte brasileira; arte e cultura indígena; arte e cultura 

afro-brasileira; arte contemporânea e suas novas tecnologias; metodologias e abordagens no 

ensino da arte visual; avaliação em arte; plano de aula. PCN – Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Artes. 

 

Educação Física 

As novas tendências da Educação Física (englobando abordagens pedagógicas, ensino da 

educação física, elementos constitutivos da ed. Física). Didática específica da Educação Física 

(metodologias, planejamento e avaliação no processo ensino-aprendizagem). Princípios Gerais 

para Prescrição de Exercícios.  Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Ética profissional. 

Educação Física no currículo escolar (a Educação Física, parâmetros curriculares e diretrizes 

nacionais).  História da Educação Física. Crescimento e Desenvolvimento.  Fisiologia do 

exercício.  Avaliação Morfofuncional. Biomecânica. Métodos e técnicas da Educação Física. 

Psicologia Esportiva.  
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Educação Infantil e Anos Iniciais 

Etapas do desenvolvimento infantil. Aprendendo a aprender. Planejamento curricular centrado 

na criança. Processos de aprendizagem da leitura a da escrita. Proposta pedagógica. Função 

sócio-política e pedagógica. Eixos norteadores e prática pedagógica. Espaço e tempo. Meio 

ambiente. Convivência e interação social. O professor como mediador. Novas Tecnologias. A 

criança e o número. Jogos e brincadeiras. Avaliação da aprendizagem. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Diretrizes educacionais do 

Município de PETRÓPOLIS. 

 

Ensino Religioso 

Organizações religiosas; Lugares Sagrados; Textos Sagrados orais ou escritos; Símbolos 

Religiosos; Temporalidade Sagrada; Festas Religiosas; Ritos; Vida e Morte. Lei nº 10.639 de 09 

de janeiro de 2003 – Educação das Relações Étnico-raciais. Lei Nº 11.645/08 - História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. Constituição Federal, na parte referente à Educação; Base Nacional 

Comum Curricular: Ensino Religioso. 

 

Geografia 

A Terra no espaço: características determinantes para a manutenção da vida. Tempo geológico. 

Estrutura da Terra. Tectônica de placas. Vulcanismo e abalos sísmicos. Minerais e rochas. Bens 

minerais, matéria-prima e fontes de energia no Brasil e no mundo. Riscos geológicos no Brasil e 

no mundo. Formas de relevo, identificação, classificação, localização no Brasil e no mundo. 

Evolução do relevo: processos erosivos, identificação, classificação e localização no Brasil e no 

mundo. Áreas de risco de ocupação no Brasil. Características da atmosfera e implicações para 

a vida na superfície terrestre. Movimentos atmosféricos e estados de tempo. Elementos e fatores 

climáticos. Ritmo sazonário. Classificações climáticas e sua aplicação em nível local, regional e 

global. Alterações climáticas pela ação antrópica em nível local, regional e global. A água na 

superfície terrestre: o ciclo da água. A distribuição da água no planeta e características de seus 

diversos reservatórios. Recursos hídricos no Brasil e no mundo. Processos de formação dos 

solos: características, classificação e localização. Uso e ocupação dos solos no Brasil e no 

mundo. Domínios e diversidade da vegetação. Classificação da vegetação brasileira. Importância 

da vegetação para a manutenção da vida. Alteração da vegetação natural pela ação antrópica. 

Gerenciamento dos recursos naturais: recursos naturais e conflitos no Brasil e no mundo. 

Recursos naturais e planejamento no Brasil. Legislação ambiental brasileira. Unidades de 

Conservação no Brasil. Teorias demográficas. Conceitos básicos em demografia. Distribuição 

da população e fatores determinantes. Características da população mundial e do Brasil. Países 
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jovens, intermediários e velhos. Mobilidade populacional: movimentos transitórios, movimentos 

pendulares e migrações. Etnias, cultura e religião. Políticas demográficas no Brasil e no mundo 

O Estado-nação, origem e desenvolvimento. Características e funções das fronteiras no mundo 

globalizado. A geopolítica mundial: da origem da guerra fria à queda do Muro de Berlim. Os 

conflitos geopolíticos contemporâneos. Os blocos econômicos. A divisão internacional do 

trabalho. Regionalização do espaço mundial. A globalização e os organismos multilaterais. A 

urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Rede urbana: hierarquia e funções. 

Metropolização no Brasil e no mundo. Planejamento e gestão das cidades. Os centros urbanos 

e a globalização. A organização da produção agropecuária no Brasil e no mundo. A questão 

fundiária. As novas dimensões do espaço rural: turismo, lazer e conservação ambiental. Os 

fatores de localização e do desenvolvimento industrial. Tipos de indústrias. O novo paradigma 

industrial: a produção flexível. O impacto das novas tecnologias sobre o mercado de trabalho. A 

divisão territorial do trabalho no Brasil. A representação do espaço terrestre: representações 

gráficas e cartográficas. Identificação, leitura e interpretação de tabelas, gráficos, perfis, plantas, 

cartas e mapas. Sistema de coordenadas geográficas. Projeções cartográficas. Escalas, 

reconhecimento e cálculo. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia. 

 

História 

Historiografia e Metodologia de História. História Antiga: Civilização Grega, Período Clássico na 

Grécia, Civilização Macedônia e o Período Helenístico, Civilização Romana. História Medieval: 

a Alta e a Baixa Idade Média. A crise do feudalismo. História Moderna: o Antigo Regime e o 

absolutismo; a expansão europeia e a colonização europeia da América; os sistemas coloniais 

na América; o Renascimento; a Reforma Protestante, a Revolução Científica do Século XVII. 

História Contemporânea: a Revolução Industrial; o Iluminismo, Ilustração, as Revoluções 

Burguesas; Nacionalismos; Liberalismo econômico; Imperialismo e a Partilha da África e da Ásia; 

O Imperialismo na América Latina; 1ª Guerra Mundial e seus desdobramentos; o período entre 

guerras, a Revolução Russa e a URSS; a crise de 1929-1933 e seus desdobramentos. A crise 

do Liberalismo, Nazismo, Fascismos, a 2ª Guerra Mundial; a Guerra Fria, a descolonização afro-

asiática, a crise do Socialismo Real, a Crise da social democracia; o Oriente Médio 

contemporâneo. A América Latina no século XX; a nova ordem econômica internacional. 

Globalização. História do Brasil: Brasil Colonial, O Primeiro Reinado, a Regência, O Segundo 

Reinado, A Primeira República, O Estado Getulista (1930-1945), O Período Democrático (1945-

1964), O Regime Militar (1964-1985), a Nova República, a Nova Ordem Mundial e o Brasil. 

História e Cultura Afro-brasileira. História da América Contemporânea. Neoliberalismo. História 

da Educação, Fundamentos Históricos da Educação. 
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Inglês 

Métodos e abordagens de ensino de língua inglesa e os PCNs. O ensino da leitura em língua 

inglesa. O ensino do vocabulário e da gramática da língua inglesa. Inglês escrito e falado: 

contrastes principais. Conteúdo léxico-gramatical – Verbos: tempo, voz, aspecto e modo; 

‘Phrasal verbs’ e verbos preposicionados; Discurso direto e relatado; Substantivos, pronomes, 

artigos, adjetivos, possessivos, numerais; Advérbios e preposições; Subordinação, coordenação 

e períodos compostos. Coesão lexical e gramatical.  

 

Matemática 

Tendências em Educação Matemática: Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, 

Etnomatemática, Tecnologias de Informação e Comunicação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos). Dimensão histórica da 

disciplina Matemática. Aplicação de conhecimentos de Matemática para a compreensão de 

situações do cotidiano e contextualização dos processos e fenômenos matemáticos. Diferentes 

metodologias na educação matemática. Sistemas de numeração em bases diversas. Operações 

fundamentais da Matemática e problemas de aplicação. Conjuntos Numéricos. Conjunto dos 

números naturais: múltiplos, divisores, mdc, mmc, números primos. Conjunto dos Números 

Inteiros: operações e problemas, justificativa das operações. Conjunto dos Números Racionais, 

forma fracionária e forma decimal: operações e problemas, justificativa das operações, razões, 

proporções, porcentagens. Conjunto dos números reais: Racionais e Irracionais. Equações, 

problemas e sistemas de primeiro e segundo graus. Produtos notáveis e fatoração. Introdução à 

Lógica: Proposições simples e compostas, conectivos, implicação, equivalência, negação, regras 

de “De Morgan”, raciocínio lógico dedutivo, Tabelas-Verdade, argumentação lógica. Geometria 

Plana: Ângulos, Triângulos, quadriláteros e polígonos. Congruência e Semelhança. Teoremas 

de Tales e Pitágoras. Círculos e suas partes. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, 

área, capacidade, volume. Simetrias e transformações no plano. Tópicos de matemática 

financeira: fatores de correção, Juros e Descontos simples e compostos: valor do dinheiro no 

tempo. Inflação: Taxa nominal x taxa real. 

 

Português 

Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não literário. Aspectos básicos do texto 

literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, 

narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da 

narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção 
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textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos 

de organização do discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: 

sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. 

Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de palavras. 

Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: 

subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. 

Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal 

e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 


