AME – AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
E D I TA L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N ° 1 7 / 2 0 1 4
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo
autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros
textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos
ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de
antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período
(período composto por coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais
de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos
e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação
pronominal.
Raciocínio lógico e matemático: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 201: ASSISTENTE INFANTIL
Psicologia da Educação. História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 – Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei no 8069/90. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. FUNDEB.
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Avaliação na Educação Infantil.
Currículo e articulação das áreas de conhecimento. Planejamento na pedagogia histórico- crítica. Pedagogia e autonomia.
Organização e gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva histórico-crítica. Aspectos linguísticos da
alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação das crianças, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e
de cultura. Planejamento e Gestão Educacional. Relacionamento professor – aluno - família. Função e papel da escola. Problemas
de aprendizagem: fatores físicos, psíquicos e sociais. Psicomotricidade. A infância e sua singularidade na educação básica.
Articulação dos conceitos de infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem.
CARGO 202: PROFESSOR
Psicologia da Educação. História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 – Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei no 8069/90. FUNDEB. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico.
Didática Geral e Prática de Ensino. Avaliação Escolar. Currículo e articulação das áreas de conhecimento. Planejamento na
pedagogia histórico- crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na
perspectiva histórico-crítica. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação das crianças,
considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão Educacional. Relacionamento
professor – aluno - família. Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem: fatores físicos, psíquicos e sociais.
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