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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

Leitura e interpretação de texto. Gêneros textuais. Crônicas, poesias, correspondência, conto. Coerência textual. 
Coesão textual. Tipos textuais: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Variação linguística. 
Interpretação de texto. Denotação e Conotação. 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. Pontuação: emprego e produção de efeito de 
sentido de sinais e pontuação. Letra, fonema, dígrafo, encontro vocálico e encontro consonantal. Sintaxe: frase, oração 
e período; termos essenciais. Regência Verbal e Nominal 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LOGICO: 
 

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. 
Tratamento da informação: gráficos e tabelas. Resolução de situações problemas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 

 
Lei Orgânica do Município. Aspectos geográficos, históricos, artísticos, físicos, econômicos, sociais, políticos e 
estatísticos do Brasil, do estado e do município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, 
esportes, inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado e do município ocorridos até a data da 
realização da prova, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. 
Ética no trabalho. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; A função social da escola; Inclusão 
educacional e respeito à diversidade; Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Telefones de emergência: 
Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Noções gerais de higiene. Dimensão sobre trabalho de 
atendimento ao público. Deveres e obrigação do Agente de Apoio Educacional. SINASE – Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo. Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil; Política 
Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha). Preconceito, 
discriminação e violência na escola. 

 


