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RETIFICAÇÃO 01 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 
SEMEC/PMS 

 
A Comissão do Processo Seletivo instituída pela Portaria n.º 7.907/2019, no uso das suas 
atribuições que lhe confere, considerando a necessidade de alterar o edital 001/2019-
SEMEC/PMS, torna público, que nesta data, foram retificadas as informações do Edital nº 
001/2019-SEMEC/PMS, passando a constar as seguintes informações: 
 
1. No Edital 001/2019, Anexo I, onde se lê: 
 
 

ANEXO I – QUADRO DE PROVAS 
 
 
ATIVIDADES DO NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR  
 

PROVA OBJETIVA 
Área Quantidade de questões Valor por questão 

Português  10 0,3 
Matemática 05 0,2 
Conhecimentos Gerais e 
Regionais 05 0,2 

Conhecimentos específicos 10 0,5 
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA 10 PONTOS 
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA 
CLASSIFICAÇÃO 

05 PONTOS 

 
 
Importante:  
 

1) Os candidatos deverão obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento no somatório das notas obtidas na prova objetiva. 

2) Os candidatos deverão obter no mínimo 1 (um) acerto em quaisquer das disciplinas 
para aproveitamento no somatório das notas obtidas na prova objetiva. 

3) O não cumprimento dos itens supracitados acarretará na desclassificação do 
candidato. 
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Leia-se:  
 

ANEXO I – QUADRO DE PROVAS 
 
 
ATIVIDADES DO NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

PROVA OBJETIVA 
Área Quantidade de questões Valor por questão 

Português  10 0,3 
Matemática 10 0,4 
Conhecimentos Gerais e 
Regionais 

10 0,3 

   
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA 10 PONTOS 
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA 
CLASSIFICAÇÃO 05 PONTOS 

 
 
ATIVIDADES DO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR  
 

PROVA OBJETIVA 
Área Quantidade de questões Valor por questão 

Português  10 0,3 
Matemática 05 0,2 
Conhecimentos Gerais e 
Regionais 05 0,2 

Conhecimentos específicos 10 0,5 
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA 10 PONTOS 
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA 
CLASSIFICAÇÃO 

05 PONTOS 

 
 
Importante:  
 

1) Os candidatos deverão obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento no somatório das notas obtidas na prova objetiva. 

2) Os candidatos deverão obter no mínimo 1 (um) acerto em quaisquer das disciplinas 
para aproveitamento no somatório das notas obtidas na prova objetiva. 

3) O não cumprimento dos itens supracitados acarretará na desclassificação do 
candidato. 
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2. No Edital 001/2019, Anexo II, onde se lê: 
 

 
ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
Para os Cargos de Nível Fundamental:  
 
1.LÍNGUA PORTUGUESA  

1.1 Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das 
palavras; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: 
Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; 
Crase; Regência. 
 

2.MATEMÁTICA  
2.1 Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 

fracionária e decimal; Operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; 
Regra de três simples; Equação do 1º grau; Resolução de sistemas de equações do 
1º grau, equação do 2º grau, inequações; Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 
Raciocínio. 
 

3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS 
3.1 Fundamentos históricos e geográficos do Brasil; República velha (1889 e 1930); A 

Revolução de 1930 e a Era Vargas; O estado novo (1937 a 1945); República 
Liberal-Conservadora (1946 a 1964); Governos militares; Brasil contemporâneo; 
História de Santa Catarina; História de Schroeder; Organização política e 
atualidades de Schroeder, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo; Aspectos 
geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia, e símbolos municipais. 
 

  
Para os Cargos de Nível Médio e Superior  
 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 
1.1 Interpretação de textos; Ortografia oficial; Divisão silábica; Acentuação gráfica e 

crase; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de 
palavras; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; Sintaxe 
da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 

 
2. MATEMÁTICA 

2.1 Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos; Sistema legal 
de unidades de medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras 
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geométricas; Regra de três simples e composta; Porcentagem e juros simples; 
Equação de 1º e 2º graus; Sistema de equações; Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 

 
3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS 

3.1 Fundamentos históricos e geográficos do Brasil; República velha (1889 e 1930); A 
Revolução de 1930 e a Era Vargas; O estado novo (1937 a 1945); República 
Liberal-Conservadora (1946 a 1964); Governos militares; Brasil contemporâneo; 
História de Santa Catarina; História de Schroeder; Organização política e 
atualidades de Schroeder, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo; Aspectos 
geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia, e símbolos municipais. 

 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO: 
 
Área de Atuação – Língua Portuguesa: 
Noções históricas da língua portuguesa: origem e expansão; Aspectos metodológicos do 
ensino da língua portuguesa; Comunicação: elementos; Linguagem: tipos de linguagem; 
Língua: língua falada e escrita; Conhecimentos linguísticos: linguística, psicolinguística e 
sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa; Fonética e fonologia: fonema e letra, 
classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos; Ortografia: regularidade e irregularidade; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Morfologia: classes de palavras (flexão e emprego); Sintaxe: frase, oração, 
período, termos da oração; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; Figuras de linguagem; Gêneros 
textuais; Leitura: interpretação de texto. 
Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos. 
 
Área de Atuação – Matemática: 
Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais reais, complexos; Álgebra: sequência, 
conceitos, operações com expressões algébricas; Relações e Funções: domínio, imagem, 
função afim, função quadrática; equações e inequações; Geometria: elementos básicos, 
conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de Medidas: 
comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade, 
temperatura; trigonometria: relações trigonométricas no triangulo, retângulo; Estatística: 
Noções Básica, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos: 
Noções de probabilidade.  
 
Área de Atuação – Ciências: 
A Ciência como produção humana; Concepção de Ciência; Ensino de Ciências no Brasil; O 
currículo das Ciências no Ensino Fundamental; O Método Científico e suas Aplicações; 
Conceitos primitivos e unificadores; Metodologia do ensino de Ciências; Temas atuais: 
Bioética, Engenharia Genética, Alimentos transgênicos, Alimentos funcionais, Genoma, 
Clonagem, efeito estufa, chuva ácida, camada de ozônio e Fontes alternativas de energia; 
Ecologia: Ecossistemas, Fatores Abióticos e bióticos, cadeia alimentar, fluxo de energia, 
relações entre os seres vivos; Ciclos Biogeoquímicos; Biosfera – Principais biomas 
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terrestres e Poluição; Ser humano e a saúde: Profilaxia das Doenças Infectocontagiosas e 
Sexualmente Transmissíveis; Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da Vida; Teorias 
da Evolução; Níveis de organização e propriedades dos seres vivos; Os Reinos dos seres 
vivos; Características dos seres vivos; Botânica: Classificação, importância, partes e 
funções dos vegetais; Zoologia dos invertebrados e vertebrados. 
 
Área de Atuação – História: 
O ensino de História e a historiografia; O ensino de História na Rede Municipal de Ensino 
de Schroeder; História de Schroeder; História de Santa Catarina; Cultura e Educação; vida 
material e econômica; urbanização e industrialização; Ocupação do território, população e 
migrações. História do Brasil; A chegada dos portugueses ao Brasil; A sociedade, 
economia, educação e a cultura no Brasil Colonial; Processo de Independência do Brasil e 
o Brasil Independente; Processo Republicano e a República; Sociedade Brasileira no 
século XXI. História Geral: Formações sociais, econômicas e políticas: Grécia, Roma, 
Egito, Reinos: Africanos, Persas, Mesopotâmicos, Hebreus, Fenícios, Chineses; Formas e 
organização do mundo medieval europeu; Formação do mundo moderno; Renascimento, 
monarquias centralizadas e expansão marítima europeia; Povos pré-colombianos; 
Chegada do europeu no espaço americano; Revoluções burguesas: Iluminismo, Revolução 
Francesa, Revolução Industrial; Independência da América Inglesa e Espanhola; 
Formação dos estados nacionais; Imperialismo europeu; Primeira Guerra Mundial; Período 
entre guerras; Revolução Russa; Regimes totalitários: nazismo e fascismo; Mundo no 
contexto da Guerra fria; Descolonização da África e da Ásia; Globalização no século XX e 
XXI; Guerras e conflitos no final do século XX e início do século XXI; Movimentos sociais, 
políticos, de classe, de gênero, ambientais e ecológicos, étnicos e religiosos. 
 
Área de Atuação – Língua Estrangeira Alemã: 
Tradução e interpretação de textos em língua alemã; Produção de texto em língua alemã; 
Coerência e coesão de textos; Saudações, apresentações, interjeições e expressões; 
Números ordinais e cardinais; Dias da semana, meses e estações do ano; Família, 
profissões, comidas, bebidas, pesos e medidas, locais da cidade, boas maneiras; Partes 
do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte; Adjetivos, nomes, 
advérbios, frases, preposições, sinônimos e antônimos; Frases singular e plural; Artigos; 
Lei Complementar Municipal n.º 096/10 e alterações; Outros assuntos relacionados à sua 
área de atuação profissional e ética no trabalho. 
Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos. 
 
 
Leia-se: 
 

ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Para os Cargos de Nível Fundamental:  
 
1.LÍNGUA PORTUGUESA  

1.2 Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das 
palavras; Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: 
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Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; 
Crase; Regência. 
 

2.MATEMÁTICA  
2.2 Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação 

fracionária e decimal, operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; 
Regra de três simples; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio lógico; 
expressões numéricas.  
 
 

3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS 
3.2 Fundamentos históricos e geográficos do Brasil; República Velha (1889 e 1930); A 

Revolução de 1930 e a Era Vargas; O Estado Novo (1937 a 1945); República 
Liberal-Conservadora (1946 a 1964); Governos militares; Brasil contemporâneo; 
História de Santa Catarina; História de Schroeder; Organização política e 
atualidades de Schroeder, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo; Aspectos 
geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia, e símbolos municipais. 

  
Para os Cargos de Nível Médio e Superior  
 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 
1.2 Interpretação de textos; Ortografia oficial; Divisão silábica; Acentuação gráfica e 

crase; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de 
palavras; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; Sintaxe 
da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 

 
2. MATEMÁTICA 

2.2 Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos; Sistema legal 
de unidades de medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas; Regra de três simples e composta; Porcentagem e juros simples; 
Equação de 1º e 2º graus; Sistema de equações; Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 

 
3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS 

3.1 Fundamentos históricos e geográficos do Brasil; República Velha (1889 e 1930); A 
Revolução de 1930 e a Era Vargas; O Estado Novo (1937 a 1945); República 
Liberal-Conservadora (1946 a 1964); Governos militares; Brasil contemporâneo; 
História de Santa Catarina; História de Schroeder; Organização política e 
atualidades de Schroeder, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo; Aspectos 
geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia, e símbolos municipais. 
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4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO: 
 
Área de Atuação – Língua Portuguesa: 
Noções históricas da língua portuguesa: origem e expansão; Aspectos metodológicos do 
ensino da língua portuguesa; Comunicação: elementos; Linguagem: tipos de linguagem; 
Língua: língua falada e escrita; Conhecimentos linguísticos: linguística, psicolinguística e 
sociolinguística no ensino da Língua Portuguesa; Fonética e fonologia: fonema e letra, 
classificação dos fonemas, vogais, semivogais, consoantes, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos; Ortografia: regularidade e irregularidade; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Morfologia: classes de palavras (flexão e emprego); Sintaxe: frase, oração, 
período, termos da oração; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; 
Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; Figuras de linguagem; Gêneros 
textuais; Leitura: interpretação de texto; BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 
Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos. 
 
Área de Atuação – Professor B- Matemática: 
Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais reais, complexos; Álgebra: sequência, 
conceitos, operações com expressões algébricas; Relações e Funções: domínio, imagem, 
função afim, função quadrática; equações e inequações; Geometria: elementos básicos, 
conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de Medidas: 
comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade, 
temperatura; Trigonometria: relações trigonométricas no triângulo retângulo; Estatística: 
noções básica, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos; Noções 
de probabilidade; BNCC (Base Nacional Comum Curricular).  
 
Área de Atuação – Professor B- Ciências: 
A Ciência como produção humana; Concepção de Ciência; Ensino de Ciências no Brasil; O 
currículo das Ciências no Ensino Fundamental; O método científico e suas aplicações; 
Conceitos primitivos e unificadores; Metodologia do ensino de Ciências; Bioética; 
Engenharia genética; Alimentos transgênicos; Alimentos funcionais; Efeito estufa; Chuva 
ácida; Camada de ozônio e fontes alternativas de energia; Ecologia: ecossistemas, fatores 
abióticos e bióticos, cadeia alimentar, fluxo de energia, relações entre os seres vivos; 
Ciclos Biogeoquímicos; Biosfera – principais biomas terrestres e poluição; Ser humano e a 
saúde: profilaxia das doenças infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis; 
Sexualidade e sexo; Teorias sobre a origem da vida; Teorias da evolução; Níveis de 
organização e propriedades dos seres vivos; Os reinos dos seres vivos; Características 
dos seres vivos; Botânica: classificação, importância, partes e funções dos vegetais; 
Zoologia dos invertebrados e vertebrados, BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 
 
Área de Atuação – Professor B- História: 
O ensino de História e a historiografia; História de Schroeder; História de Santa Catarina; 
Cultura e Educação; Vida material e econômica; Urbanização e industrialização; Ocupação 
do território; População e migrações; História do Brasil; A chegada dos portugueses ao 
Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no Brasil Colonial; Processo de 
Independência do Brasil e o Brasil Independente; Processo republicano e a república; 
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Sociedade Brasileira no século XXI; História geral: formações sociais, econômicas e 
políticas; Reinos: Africanos, Persas, Mesopotâmicos, Hebreus, Fenícios, Chineses; 
Formas e organização do mundo medieval europeu; Formação do mundo moderno; 
Renascimento, monarquias centralizadas e expansão marítima europeia; Povos pré-
colombianos; Chegada do europeu no espaço americano; Revoluções burguesas; 
Iluminismo; Revolução francesa; Revolução industrial; Independência da América Inglesa e 
Espanhola; Formação dos estados nacionais; Imperialismo europeu; Primeira guerra 
mundial; Período entre guerras; Revolução Russa; Regimes totalitários: nazismo e 
fascismo; Mundo no contexto da guerra fria; Descolonização da África e da Ásia; 
Globalização no século XX e XXI; Guerras e conflitos no final do século XX e início do 
século XXI; Movimentos sociais, políticos, de classe, de gênero, ambientais e ecológicos, 
étnicos e religiosos, BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 
 
Área de Atuação – Professor B - Língua Estrangeira Alemã: 
Tradução e interpretação de textos em língua alemã; Produção de texto em língua alemã; 
Coerência e coesão de textos; Saudações, apresentações, interjeições e expressões; 
Números ordinais e cardinais; Dias da semana, meses e estações do ano; Família, 
Profissões; Comidas; Bebidas; Pesos e medidas; Locais da cidade; Boas maneiras; Partes 
do corpo humano; Vestuário; Animais; Horas; Meios de transporte; Adjetivos; Nomes; 
Advérbios; Frases; Preposições; Sinônimos e antônimos; Frases singular e plural; Artigos; 
Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 
Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos. 
 
Área de Atuação – Auxiliar de Sala:  
Princípios constitucionais da Educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
legislação complementar; Fundamentos históricos, filosóficos e políticos da educação; 
Psicologia e educação; História da educação brasileira; Prática pedagógica: métodos e 
princípios; Educação especial; Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil; 
Desenvolvimento infantil com base nas concepções de Vygotski e Piaget; Organização do 
tempo e espaço nas instituições de educação infantil; Conhecimentos básicos de higiene, 
saúde e nutrição infantil; Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes 
ao cargo; Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo; BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular). 
 
Área de Atuação – Professor A:  
Legislação da educação básica; O profissional da educação – postura e ética; Objetivos e 
conteúdos da educação básica; Conhecimentos básicos de crescimento e 
desenvolvimento infantil; BNCC (Base Nacional Comum Curricular); Os direitos 
fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte; Fundamentos e 
métodos da educação infantil; A criança pré-escolar e a aquisição de linguagem (enfoque 
em alfabetização); A avaliação na educação básica; A importância da literatura infantil na 
infância; O lúdico e a imaginação na educação infantil e fundamental; Relação afetiva 
criança/adulto; O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da 
criança; A criança e o mundo: da música, do movimento, das artes visuais, da linguagem 
oral e escrita, da natureza e sociedade e da matemática; Inclusão escolar; Outros assuntos 
relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 
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Área de Atuação – Professor B:  
Legislação básica da educação brasileira; A formação do profissional da educação – 
postura e ética; Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil; Os 
direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte; Elementos 
da prática pedagógica: planejamento, objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar; Planejamento de ensino: concepção; plano de curso e 
de aula; Organização e conteúdos; Avaliação escolar: concepção, instrumentos e critérios 
de avaliação; A interdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender; Currículo e 
Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas; Articulações entre a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos das 
diferentes áreas do conhecimento, concepção de alfabetização, leitura e escrita; O 
conhecimento e o lúdico na pedagogia da educação infantil e séries iniciais; História da 
educação brasileira; O Manifesto dos pioneiros da educação; Conceitos e a aplicabilidade 
do projeto político-pedagógico da escola; A importância do livro e da literatura infantil na 
infância; Relação afetiva criança/adulto; A criança e o mundo: da música, do movimento, 
das artes visuais, da linguagem oral e escrita, da natureza e sociedade e da matemática; 
Inclusão escolar; BNCC (Base Nacional Comum Curricular); Outros assuntos relacionados 
à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 
 
 
 Área de Atuação – Professor B – Arte.  
Fundamentos da área de Arte; Princípios metodológicos; Objetivos da área; História da 
Arte e suas especificidades didáticas; Linguagens artísticas; Música: música popular 
brasileira; Métodos ativos em educação musical; Avaliação em educação musical; 
Aspectos históricos e culturais da educação musical; Teatro: história do Teatro; Teatro 
Grego e Teatro Renascentista; História do teatro no Brasil; Dança: propostas educacionais 
para a dança segundo Rudolf Laban; Dança /Teatro; História da dança; Literatura; 
Literatura infantil; Artes visuais: elementos da visualidade, fotografia, arte moderna 
brasileira e internacional; Arte Catarinense; Arte contemporânea brasileira e internacional; 
Arte Afro-brasileira; A arte - no contexto da educação; O currículo de arte no ensino 
fundamental; Arte como fator linguagem e comunicação; BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular). 
 
Área de Atuação – Professor B – Educação Física.  
Os objetivos da educação física na educação básica; A educação física e a 
interdisciplinaridade na educação básica; A intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento; Dimensões históricas da Educação Física; 
Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte e à 
atividade física; Educação física escolar e cidadania; Esporte e jogos na escola: 
competição, cooperação e transformação didático–pedagógica; Crescimento e 
desenvolvimento motor; A prática da educação física para pessoas com deficiência; 
Educação do movimento; Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional 
e ética no trabalho; BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 
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Área de Atuação – Professor B – Inglês.  
Compreensão de textos: Textos verbais e não verbais; Estratégias de leitura; 
Conhecimentos linguísticos; Substantivos; Formação do plural (regular, irregular e casos 
especiais); Gênero; Formas possessivas dos nomes; Artigos: definidos e indefinidos; 
Adjetivos: graus comparativo e superlativo (regulares e irregulares); Numerais: cardinais e 
ordinais; Pronomes: pessoais (subjetivos e objetivos), possessivos (substantivos e 
adjetivos), reflexivos (uso reflexivo, enfático e idiomático), indefinidos, interrogativos, 
relativos, demonstrativos, determinantes; Verbos: modos, tempos e formas, regulares e 
irregulares, auxiliares e impessoais, modais e anômalos; Voz ativa e voz passiva; Gerúndio 
e seus usos específicos; Discurso direto e indireto; Sentenças condicionais; Advérbios e 
expressões adverbiais; Palavras de relação; Preposições; Conjunções; Derivação de 
palavras pelos processos de prefixação e sufixação; Semântica, sinonímia e antonímia; 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular); Outros assuntos relacionados à sua área de 
atuação profissional e ética no trabalho. 
Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos. 
 
 
 

Schroeder (SC), 29 de maio de 2019. 
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