
 

 Prefeitura Municipal de    

 Governador Valadares/MG 
 

 

 Professor Municipal II – Anos Iniciais 
 

 

 

VOLUME 1 

 

 

Língua Portuguesa 
Leitura e compreensão de textos literários e/ou informativos, extraídos de livros, revistas, jornais; 
Interpretação de textos verbais, não-verbais e mistos (quadrinhos, tiras, outdoors, propaganda, anúncios, etc.)
 ................................................................................................................................................................................................. 1 
Gêneros textuais e tipos textuais .................................................................................................................................... 10 
Fatores de textualidade .................................................................................................................................................... 20 
Mecanismos Linguísticos; Classes de palavras: estrutura, formação, flexão e emprego no contexto da 
enunciação .......................................................................................................................................................................... 21 
Frase, oração e período: estrutura, organização, classificação; Termos da oração e suas funções 
morfossintáticas; Relações sintático semânticas entre as orações de um período; Processo de coordenação e 
de subordinação ................................................................................................................................................................ 50 
Sintaxe de concordância, de regência e de colocação ................................................................................................. 63 
Crase .................................................................................................................................................................................... 72 
Semântica: sinônimos e antônimos; conotação e denotação; linguagem figurada ................................................ 74 
Níveis e funções da linguagem ........................................................................................................................................ 81 
Formas do discurso (direto, indireto e indireto livre) ............................................................................................... 85 
Pontuação: recursos sintáticos e semânticos de pontuação...................................................................................... 89 
Ortografia vigente no Brasil ............................................................................................................................................ 94 
 

 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

Lei de diretrizes e Bases da educação nacional nº 9.394/1996 e suas alterações posteriores - atualizada ........ 1 
Direitos da criança e do adolescente ............................................................................................................................. 15 
Ética no serviço público. .................................................................................................................................................. 20 
Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica ......................................................................................... 24 
BNCC - Base nacional comum curricular do Ministério da educação .................................................................... 306 
Currículo educacional: etimologia e conceituação; ................................................................................................... 320 
A pesquisa e a extensão para a formação do Pedagogo. ........................................................................................... 331 

 
 
 



 

 Prefeitura Municipal de    

 Governador Valadares/MG 
 

 

 Professor Municipal II – Anos Iniciais 
 
 

VOLUME 2 

 

Informática 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software, instalação de periféricos. .............. 1 
Conhecimentos básicos de operação com arquivos em ambientes Windows (Versões 7 em diante) e 
Linux.... ................................................................................................................................................................................ 10 
Conceitos de gerenciamento de arquivos: copiar, colar, criar diretórios e mover; Utilização do Windows 
Explorer; ............................................................................................................................................................................. 67 
Conhecimentos básicos de editos de texto: criação, formatação e impressão (Office 2007 em diante, BrOffice);
 .............................................................................................................................................................................................. 75 
Conhecimentos básicos em planilhas eletrônicas: criação, formatação e organização de planilhas eletrônicas 
(Office 2007 em diante, BrOffice); .................................................................................................................................. 99 
Banco de dados access;  ................................................................................................................................................. 138 
Conhecimentos básicos de internet (Pesquisas, sites e redes sociais) .................................................................. 153 
Gerenciador de e-mails.  ................................................................................................................................................. 165 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.).  ...................................................................... 168 
Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.....
 ............................................................................................................................................................................................ 173 
Programas de navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. .................................................................................. 192 
6 Programa de correio eletrônico. ............................................................................................................................... 201 
Sítios de busca e pesquisa na Internet. ........................................................................................................................ 212 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  ..................... 216 
Procedimentos de backup.............................................................................................................................................. 216 
 

 

Conhecimentos Específicos - Português 
Interpretação de texto;  ....................................................................................................................................................... 1 
Aspectos gramaticais: fonética,  ......................................................................................................................................... 1 
Ortografia,  ............................................................................................................................................................................. 6 
morfossintaxe (classe de palavras, flexão e emprego), sintaxe (frase, oração, período simples e período 
composto, termos da oração, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal);  ................................. 7 
Verbos (conjugação dos verbos regulares, irregulares, auxiliares, abundantes, defectivos, pronominais e 
anômalos), emprego dos modos e tempos verbais, vozes do verbo e tempos compostos;  ................................... 7 
Classes gramaticais (substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, etc.); Pronomes: pessoais do caso reto, oblíquo e 
de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo e relativo; Colocação pronominal.  ....... 12 
 

 



Conhecimentos Específicos - Matemática 
Sistema de numeração: números naturais - (operações); ............................................................................................ 1 
Números racionais (representação fracionária e decimal, operações); ..................................................................... 2 
Divisibilidade; ....................................................................................................................................................................... 5 
Porcentagem; ........................................................................................................................................................................ 8 
Potências e raízes quadradas; ............................................................................................................................................ 9 
Expressões numéricas; ..................................................................................................................................................... 12 
Equações do 1° e 2° graus; ............................................................................................................................................... 14 
Teorema de Pitágoras;...................................................................................................................................................... 17 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; ..................................................................................... 18 
Regra de três simples e composta; ................................................................................................................................. 19 
Medidas: comprimento e área; Superfície (quadrado, retângulo, triângulo); Volume (cubo, paralelepípedo e 
retângulo); Capacidade, massa e tempo;....................................................................................................................... 24 
Noções de geometria: ponto, reta, plano, polígono e sólido; ..................................................................................... 26 
Cálculo algébrico; .............................................................................................................................................................. 35 
Produtos notáveis e fatoração; ....................................................................................................................................... 37 
Problemas envolvendo os itens do programa. ............................................................................................................. 39 
 

 

Conhecimentos Específicos - Ciências 
Ciências Seres vivos e inatos;  ............................................................................................................................................ 1 
Biosfera e os seres vivos; A natureza e os elementos que constituem: ar, água, solo, rochas; ............................... 6 
 Ecossistemas: cadeia alimentar, poluição, preservação do meio ambiente, reprodução dos seres vivos, higiene, 
alimentação, doenças, crescimento e desenvolvimento; ........................................................................................... 27 
Vírus, bactérias, protistas e fungos; Reino dos animais vertebrados e invertebrados; Reino dos vegetais;  ... 50 
 

 

Conhecimentos Específicos - História 
História Aspectos metodológicos do ensino da história: identidade biológica, social civil e cultural do aluno e 
da família; Identidade com grupos sociais: família, escola e vizinhança; Identificação dos serviços públicos: 
distinção entre público e privado;  .................................................................................................................................... 1 
As origens do ser humano (evolução, vida no Paleolítico, Neolítico, revolução tecnológica e o surgimento das 
cidades);  ................................................................................................................................................................................ 6 
O descobrimento do Brasil; O povoamento e a expansão da América portuguesa; O negro no Brasil; A ocupação 
do litoral brasileiro; A conquista do interior e as primeiras cidades; A mineração e a época do ouro no Brasil; 
A Monarquia; A Proclamação da Independência; ........................................................................................................ 24 
 Mesopotâmia, Egito e o Reino da Núbia; Civilização Grega; Civilização Romana; A formação da Europa feudal; 
Arte e religião  .................................................................................................................................................................... 24 
Renascimento, Reforma Protestante e a Contrarreforma;......................................................................................... 34 
A época de Vargas (1930 – 1945);  ................................................................................................................................ 38 
A República (1945 – 1964);  ............................................................................................................................................ 42 
O Brasil atual.  .................................................................................................................................................................... 52 
 

 

Conhecimentos Específicos - Geografia 
Do espaço do corpo aos espaços de vivências: dimensão espacial do corpo, sociedade moderna e o espaço, os 
diferentes tipos de espaço;  ................................................................................................................................................ 1 
Orientação e representação do espaço; Cartografia;  .................................................................................................... 6 
A superfície Terrestre (litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera);  ...................................................................... 10 
Produção e organização da vida no espaço de vivência (atividades econômicas, importância do processo 
industrial, relações cidade/campo);  ............................................................................................................................. 14 
Recursos naturais (tempo, água, solo, vegetação etc.);  ............................................................................................. 18 



Elementos culturais (produção, distribuição das culturas); ..................................................................................... 26 
 O planeta Terra (origem, formação e representação);  ............................................................................................. 32 
Continentes, ilhas e oceanos;  ......................................................................................................................................... 37 
Relevo e hidrografia;  ........................................................................................................................................................ 41 
Clima e vegetação;  ............................................................................................................................................................ 46 
O campo e a cidade; .......................................................................................................................................................... 51 
Extrativismo e agropecuária;  ......................................................................................................................................... 60 
Indústria, comércio e prestação de serviços;  .............................................................................................................. 60 
Recursos naturais (apropriação, utilização, conservação e degradação); O território brasileiro (população, 
industrialização, urbanização, regiões e suas características);  ............................................................................... 82 
A organização político-administrativa do Estado: poderes, serviços, espaço público e privado, organização da 
sociedade civil, atividades econômicas, atividades sindicais, atividades profissionais, os espaços regionais, etc.
 ............................................................................................................................................................................................ 104 

 
 

Legislação Municipal 
Lei orgânica municipal e suas alterações posteriores. .................................................................................................. 1 
Lei Municipal nº 3583/1992 e suas alterações posteriores - Estatuto dos Servidores do Magistério. ............. 29 
Lei Complementar nº 204/2015 e suas alterações posteriores - Estatuto dos Servidores Municipais. ........... 51 
Lei Complementar nº 170/2014 e suas alterações posteriores – Plano de cargos, carreiras e vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais. Lei Complementar Municipal nº 199/2015 e suas alterações posteriores. . 71 


	Sumario
	Sumario2



