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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROFESSORES MAMPB E MAMPA
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação
de texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e Conotação. Figuras de linguagem.
Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e
interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas,
acentuação gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: emprego e produção de
efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos,
hipônimos e hiperônimos, ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro
consonantal. Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
Orações coordenadas e orações subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Fundamentos da Educação. Relações socioeconômicas e político - culturais da educação. Concepções e
tendências pedagógicas contemporâneas. Planejamento e prática de ensino. Didática e organização do
ensino. Avaliação da aprendizagem. Educação inclusiva. Respeito à diversidade. Projeto Político Pedagógico.
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 2007. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Novas
tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica. Lei nº 9.394/96 –
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei
nº 10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e Africana.
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS):
Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina/ES. Política, economia, geografia sociedade, cultura e
História de Santa Leopoldina/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional e
Internacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas e esferas,
tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

101 - MAMPB
Professor de Arte

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Artes e a aplicação
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. A
produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A
identidade e a diversidade cultural brasileira. Arte na Educação Escolar.
Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil.
Procedimentos pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. Artes
–
visuais - formas tradicionais e as modalidades que resultam dos avanços
tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade; Manifestações
artístico- culturais populares. Expressividade e representação da arte infantil e do
adolescente. A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. Principais
manifestações artísticas, características das tendências e artistas representantes.
A Arte do período da pré-história brasileira até a contemporânea. Elementos de
visualidade e suas relações compositivas. Técnicas de expressão. Processo de
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102 - MAMPB –
Professor de Educação
Física

103 - MAMPB –
Professor de Geografia

104 - MAMPB –
Professor de História

construção do conhecimento em teatro: interações com texto, o espaço, o
contexto e os personagens. Origem da música. Expressão musical aplicada a
educação. Questões relativas às atividades inerentes a função.
A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura:
a Educação Física e a pluralidade cultural. Educação para o lazer. Jogos e Esportes.
Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Educação Física e
Aprendizagem social. Abordagens pedagógicas da Educação Física escolar.
Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física.
Objetivos e conteúdo da Educação Física escolar. Fases do desenvolvimento
Humano. Psicomotricidade. Aprendizagem motora. Proposições Metodológicas
da Educação Física. Organização desportiva: torneios, campeonatos,
competições. Didática e Prática de Ensino específica da disciplina. Organização de
Eventos Esportivos e Culturais. Aprendizagem e Desenvolvimento motor.
Fisiologia do Exercício.
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Geografia e a aplicação
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. As
transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos econômicos
supranacionais; a atual divisão internacional do trabalho. Meio natural, meio
técnico e meio técnico científico-informacional. A era da Globalização.
Organismos supranacionais. A produção da globalização; a globalização e o
território na América Latina. A Geografia, os Parâmetros Curriculares e a
Cartografia – A Geografia no contexto dos Parâmetros Curriculares: o
conhecimento geográfico e sua importância social. Categorias. Objetivos Gerais.
Metodologia. Cartografia: os mapas e as visões de mundo - Localização:
coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática e
representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da Guerra
Fria à nova ordem mundial - do mundo bipolar ao mundo multipolar. Conflitos
étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas;
terrorismo. O Espaço Industrial: localização das indústrias (fatores
determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países
pioneiros; grandes potências industriais; os países de industrialização recente e
os subdesenvolvidos. A unificação dos mercados nacionais, as tecnologias e o
espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e sua espacialização no
Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a segurança alimentar
no mundo; o agronegócio no Brasil (sua concentração/desconcentração). O
sistema mundial: os EUA, a UE (União Europeia) e os países que formam o BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); o Japão na ordem mundial; o Oriente
Médio e os conflitos atuais; o sistema sul-americano; a unidade e a diversidade
da África
Fundamentos que estruturam o ensino e a aprendizagem de História e a aplicação
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula.
Historiografia e metodologia do ensino de História. As civilizações da Antiguidade
Oriental e Ocidental. Idade Média. Renascimento e Humanismo, Reforma
Protestante, Expansão Marítima e Comercial. A conquista e colonização da
América. História Moderna: o Antigo Regime e o absolutismo; o Iluminismo e a
Revolução Francesa. A formação do mundo contemporâneo. Primeira Guerra
Mundial e seus desdobramentos, o período entre guerras, a Revolução Russa e a
URSS, a crise de 1929-1933 e seus desdobramentos. A Segunda Guerra Mundial.
O mundo após a Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Mundo. Brasil - A ocupação
inicial do território brasileiro e a questão indígena. A colonização portuguesa no
Brasil. O Brasil pré-colonial. O Brasil Imperial. A República Velha. A Era Vargas. A
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105 - MAMPB –
Professor de Língua
Inglesa

106 - MAMPB –
Professor de Língua
Portuguesa

107 - MAMPB –
Professor
de
Matemática

República Contemporânea. A Nova República. História e Cultura Afrobrasileira e
Africana. O Estado Getulista (1930-1945). O Período Democrático (1945-1964).
O Regime Militar (1964-1985).
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem do Inglês e a aplicação
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula.
Horas, dias da semana, meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos.
Preposições. Conjunções. Verbos. Metodologia de ensino de Inglês. Leitura e
compreensão de texto. Análise e interpretação: Identificação do tema central e
das diferentes ideias contidas nos textos. Estabelecimento de relações entre as
diferentes partes nos textos. O sintagma nominal e suas funções: Substantivos,
pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Sintagmas adverbiais e
preposicionais e suas funções. O texto: a subordinação, coordenação e períodos
compostos e seu papel textual. Coesão lexical e gramatical. Aspectos gramaticais:
uso de artigos definidos e indefinidos; tempos e modos verbais; uso de
preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; concordância
nominal e verbal; formação e classe de palavras; relações de subordinação e
coordenação; voz passiva, discurso direto e indireto.
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e a
aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de
aula. 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 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. Noções
de cultura, arte e literatura.
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Matemática e a
aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de
aula. Sistemas de numeração. Conjuntos numéricos. Frações. Números decimais.
Medidas: área, perímetros, comprimento, capacidade, volume. Simetria.
Operações: múltiplos, divisores. Função de primeiro e segundo grau.
Porcentagens, possibilidades e estatísticas. Gráficos. Ângulos. Noções de
probabilidade. Geometria: figuras geométricas planas-quadrado, retângulo,
triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro,
pirâmide, cone, esfera, cálculo de perímetros, áreas e volumes.
Proporcionalidade. Equações e inequações de primeiro e segundo graus. Sistema
de Equações. Polígonos. Funções e relações. Trigonometria no triângulo.
Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Círculos. Tópicos de
matemática financeira: Juros Simples - Cálculo do montante e do Principal Equivalência de capitais a juros simples. Juros Compostos: Cálculo do Montante e
do Principal - Equivalência de capitais a juros compostos. Taxa de juros: Taxa de
juros efetiva e nominal - Cálculo da taxa efetiva a partir da taxa nominal - taxas
equivalentes em períodos quaisquer.
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Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. O
Universo – origem; o Sistema Solar; o Sol como fonte de energia; movimentos da
Terra e da Lua e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da Terra;
origem, tipos, composição e modificações das rochas; minérios, jazidas e minas;
formação e tipos de solos; práticas agrícolas; erosão; doenças relacionadas com o
solo; exploração e conservação do solo; combustíveis fósseis. Água - propriedades
físicas e químicas; ciclo da água; relações com os seres vivos; pressão na água;
flutuação dos corpos; vasos comunicantes; poluição da água; purificação da água;
doenças relacionadas com a água; tratamento de água e esgoto. Ar atmosférico 108 - MAMPB – composição; relações com os seres vivos; poluição do ar; doenças transmissíveis
Professor de Ciências
pelo ar; pressão atmosférica e suas variações; ventos; noções básicas de
meteorologia. Camadas atmosféricas. Ligações químicas - Valência; Funções
químicas: óxidos, ácidos, sais e bases. Ligações químicas: regra do octeto, camada
de valência, tipos de ligações. Reações químicas: velocidade de uma reação, lei de
Lavoisier, lei de Proust. Funções químicas: ácidos, bases, indicadores, sais, reação
de neutralização, óxidos. Energia: Força/movimento dos corpos; Equilíbrio dos
corpos; Trabalho e energia; Calor de temperatura; Ondas; Luz; Som; Eletricidade;
Magnetismo. Citologia: célula (características, propriedades físicas e químicas);
Células: Membrana plasmática, organoides citoplasmáticos, núcleo celular,
citoesqueleto; Divisão celular: mitose, meiose e gametogênese; Metabolismo
celular: respiração, fotossíntese e quimiossíntese.
Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento docente:
dinâmica e processos. Alfabetização e letramento. Campos de experiência da
educação infantil. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Conceito de
Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções
de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e
Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino. Eixos do trabalho pedagógico na
educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes curriculares da educação
infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na
educação infantil. O cotidiano na creche/escola: espaço, rotina, afetividade,
109
MAMPA- alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil.
Professor de Educação Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Sistema
de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita,
Infantil
apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos,
desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na educação básica.
Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e
aprendizagem. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: movimento, tempo,
cultura, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação,
ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos conceituais da
Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação.
Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes a
função.
Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento
infantil. Planejamento docente: dinâmica e processos. Alfabetização e
letramento. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de ensino
110 - MAMPA fundamental. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola,
Professor de Ensino
Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos,
Fundamental
Estratégias, Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino em Anos
Iniciais. Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento.
Sistema de escrita alfabético-ortográfico: compreensão e valorização da cultura
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escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos,
desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na educação básica.
Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e
aprendizagem. Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento. Gêneros
textuais orais e escritos. Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas,
espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente,
relação entre ser humano e ambiente. Os campos conceituais da Matemática:
numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. Processo de
ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes a função.
NUTRICIONISTA
LÍNGUA PORTUGUESA:
Gêneros textuais. Gêneros literários. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação
de texto. Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Denotação e Conotação. Figuras de linguagem.
Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, pronomes, advérbios, conjunções e
interjeições. Estrutura e formação de palavras. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas,
acentuação gráfica, crase, divisão silábica, Novo Acordo Ortográfico. Pontuação: emprego e produção de
efeito de sentido de sinais e pontuação. Semântica: Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos,
hipônimos e hiperônimos, ambiguidade, polissemia. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro
consonantal. Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
Orações coordenadas e orações subordinadas. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal.
MATEMÁTICA:
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz) no conjunto dos Números Reais
(Naturais, Inteiros, Racionais e Irracionais). Múltiplos e divisores. Máximo divisor comum (mdc). Mínimo
múltiplo comum (mmc). Sistema métrico decimal. Área e perímetro de figuras planas. Equações do 1º e do
2º grau. Razão e proporção: propriedades das proporções e divisão proporcional. Regra de três simples.
Porcentagem. Juros simples e compostos. Fatoração. Operações com polinômios. Produtos notáveis.
Relações métricas no triângulo retângulo. Aplicação do teorema de Pitágoras. Razões Trigonométricas.
Função afim (do 1º grau). Função quadrática (do 2º grau). Função exponencial. Função logarítmica. Análise
Combinatória Simples. Estatística e Probabilidade. Possibilidades e chances. Tratamento da informação:
gráficos e tabelas. Geometria espacial: áreas das superfícies e volumes de prismas, pirâmides, cilindros,
cones e esfera. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina/ES. Política, economia, geografia sociedade, cultura e
História de Santa Leopoldina/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional e
Internacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas e esferas,
tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

111 - Nutricionista

Formação, legislação e ética no exercício profissional. Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional. Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos
nutricionais e das recomendações dietéticas. Promoção da alimentação saudável.
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Avaliação nutricional, necessidades e recomendações nutricionais na infância e
adolescência. Diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade e carências
nutricionais na infância e adolescência. Métodos e técnicas de avaliação nutricional
em crianças e adolescentes. Cuidado Nutricional de crianças e adolescentes.
Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, dislipidemias, diabetes mellitus,
obesidade, hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, pneumopatias
anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de
alimentos: Sistemas de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para
manipulação e preparação de alimentos. Legislação sanitária dos alimentos.
Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de Nutrição e
Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do
Trabalhador (PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia
Nutricional: Transição epidemiológica, nutricional e alimentar no Brasil.
Determinantes sociais, econômicos e culturais dos distúrbios alimentares e
nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades: métodos, técnicas e indicadores.
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