Prefeitura do Município
de Maringá/PR
Professor 20h
Língua Portuguesa
FONOLOGIA: Divisão Silábica; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Ditongos; Hiatos;
Tritongos. ..............................................................................................................................................................................1
ORTOGRAFIA: Escrita correta das palavras na norma culta; Regras do Novo Acordo Ortográfico; Acentuação
Gráfica; Uso da Crase; Acentos diferenciais; Pontuação Gráfica; Uso do Hífen. .......................................................2
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras (Raiz, Sufixo e Prefixo); Processos de formação das palavras
(Derivação e Composição); Verbos Regulares e Irregulares; Flexão Verbal; Flexão Nominal; Classificação das
Palavras (Verbo, Substantivo, Adjetivo, Advérbio e Artigo). .................................................................................... 16
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Acessórios da Oração; Oração Coordenada; Oração
Subordinada; Regência Verbal (Verbo Intransitivo, Verbo Transitivo, Objeto Direto, Objeto Indireto); Tipos de
Texto (Descritivo, Narrativo, Dissertativo); Gêneros Textuais; Coesão e Coerência Textual; Interpretação de
Texto. Emprego dos pronomes. ..................................................................................................................................... 38
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. ..................................................................................... 72

Matemática
Conjuntos: representação e operações. ...........................................................................................................................1
Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades. .......................................3
Geometria: conceito, propriedades e operações. ...........................................................................................................5
Múltiplos e divisores: conceitos e operação. ............................................................................................................... 20
Números Racionais Absolutos. ...................................................................................................................................... 22
Números Irracionais: técnicas operatórias................................................................................................................... 28
Medidas: conceito e operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. .............................................. 29
Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. ................................................................................................................... 34
Razões e proporções: grandezas proporcionais. ........................................................................................................ 40
Porcentagem. .................................................................................................................................................................... 41
Juros simples e compostos. ............................................................................................................................................. 43
Regra de Três Simples e Composta. .............................................................................................................................. 45
Gráficos e tabelas: execução e interpretação. .............................................................................................................. 48
Funções: Conceitos e aplicações. ................................................................................................................................... 53
Raciocínio lógico. .............................................................................................................................................................. 58
Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. .................................................................................. 71

Informática
Conhecimentos básicos de informática. ..........................................................................................................................1
Noções básicas sobre sistemas operacionais. ................................................................................................................3
Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft Office. Formatar, salvar e visualizar arquivos e
documentos. .........................................................................................................................................................................9
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. ....................... 33
Backup. ............................................................................................................................................................................... 42
Conceitos básicos, aplicativos e procedimentos de Internet. ................................................................................... 43

Busca e pesquisa na Internet, navegar com guias, imprimir e salvar informações. ............................................. 47
Correio eletrônico. ........................................................................................................................................................... 51
Procedimentos de segurança na Internet. ................................................................................................................... 54
Armazenamento de dados na nuvem. ........................................................................................................................... 59

Conhecimentos Específicos
Noções básicas sobre a atividade docente .......................................................................................................................1
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação
escolar) ..................................................................................................................................................................................4
Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural ... 26
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, alimentação e
higiene ................................................................................................................................................................................. 42
A formação da personalidade ......................................................................................................................................... 54
Projeto Político-Pedagógico ............................................................................................................................................ 58
Currículo e organização do conhecimento ................................................................................................................... 65
Didática ............................................................................................................................................................................... 76
Planejamento ..................................................................................................................................................................... 82
Organização do tempo e do espaço escolar .................................................................................................................. 90
Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação..................... 98
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil .......................................................................................108
Educação Infantil: Espaço de educação e cuidado.....................................................................................................187
A infância na escola e na vida: uma relação fundamental ........................................................................................190
O brincar como um modo de ser e estar no mundo; As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na
escola .................................................................................................................................................................................200
A Infância e sua Singularidade: Crianças: sujeitos sociais e históricos, marcadas, pelas contradições das
sociedades em que estão inseridas. Compreensão da infância de maneira histórica, ideológica e cultural...209
Desenvolvimento da inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança .......................................................211
O processo de socialização ............................................................................................................................................215
A teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança..........................................................................231
O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância ........................................................................................231
Pensamento e palavra ....................................................................................................................................................243
Ética profissional .............................................................................................................................................................248
Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares .........................................................................................253
Lei 9.394/96 e alterações ..............................................................................................................................................253
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer
CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98 .............................................................................................................269
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil .......................................................................................285
Normas e princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberações nºs 02/2005 –
CEE de 06/06/05 e 08/2006 – CEE de 06/12/2016 ................................................................................................285
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90 de 13/07/90 .................................................................292
Noções Gerais sobre as Atribuições do Cargo ............................................................................................................326
Lei Orgânica do Município de Maringá. .......................................................................................................................330
Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério de Maringá. .......354

