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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OJETIVA 
 

Cargo: Professor de 1º Ciclo – Educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano  – 
POLIVALÊNCIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipologias e Gêneros Textuais. Compreensão global do texto. Ideias 
principais e secundárias. Distinção entre fato e opinião. Relação causa-consequência.  Elementos de coesão e 
efeitos de sentido. Inferências. Articulação da linguagem verbal e não verbal. Significados de palavras e expressões 
no texto. Elementos e momentos da narrativa. Efeitos estilísticos: conotação e denotação. Elementos da 
comunicação. 2. ANÁLISE LINGUÍSTICA: Ortografia: emprego de letras. Fonética: relações entre fonemas e letras; 
classificação dos fonemas; encontros consonantais e vocálicos; dígrafos. Pontuação. Acentuação gráfica. Emprego 
e flexão das classes gramaticais. Estrutura e formação de palavras. Relações morfossintáticas.  Colocação 
pronominal. Vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Variação linguística. 
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos, hipônimos. Polissemia. Ambiguidade. 

 
MATEMÁTICA 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: Números Naturais: Sistema de Numeração Decimal (características, regularidades), 
composição, decomposição, representação, localização na reta numérica, resolução de problemas (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) e problemas de contagem; Números Racionais: diferentes representações 
(fracionário, decimal e percentual), representação fracionária (reconhecimento, significados, leitura, comparação, 
ordenação  e representação na reta numérica),  representação decimal (reconhecimento, significados, leitura, 
comparação e ordenação e sua representação na reta numérica), resolução de problemas  (adição, subtração, 
multiplicação e divisão), representação percentual (cálculo e representação fracionária de porcentagens simples), 
representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro. ÁLGEBRA: Sequências e Padrões: 
Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas ou sequências de objetos e figuras; 
Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo 
número natural diferente de zero; Propriedades da igualdade e noção de equivalência; Razão e proporção: 
Grandezas diretamente proporcionais; Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais. 
GEOMETRIA: Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido. Paralelismo e 
perpendicularismo; Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de deslocamentos 
no plano cartesiano; Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e 
características; Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): 
reconhecimento e análise de características e ângulos (retos e não retos); Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas quadriculadas: reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados 
correspondentes; Simetria de reflexão. GRANDEZAS E MEDIDAS: Medidas: tempo, comprimento, massa, 
temperatura, superfície, capacidade, volume, área de figuras poligonais, perímetro de figuras poligonais e unidades 
de medida convencionais mais usuais e relações entre as mesmas; Problemas utilizando o sistema monetário 
brasileiro. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: Leitura, classificação, interpretação e representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas; Espaço amostral: 
análise de chances de eventos aleatórios. 
 

Cargo: Professor de 2º Ciclo – Anos finais do Ensin o Fundamental do 6º ao 9º ano –  
LÍNGUA PORTUGUESA 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: 1. Condições de produção, circulação e recepção dos textos: 
interlocutores, contexto de circulação, propósito comunicativo (finalidade), suporte e gênero; 2. Procedimentos de 
leitura: localização de informações explícitas, inferência de informações, sentido de palavras e expressões, 
identificação do tema, articulação da linguagem verbal e não verbal; 3. Relação entre os textos: intertextualidade, 
tipos de discurso em citações; 4. Reconstrução da textualidade: coesão e coerência, relação de causa e 
consequência, diferença entre partes principais e secundárias; 5. Processamento do texto: elementos e momentos 
da narrativa, relações lógico-discursivas variadas (distinção entre fato e opinião; tese/argumentos; 
problema/solução; definição/exemplos etc.); 6. Efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos expressivos: 
escolha de determinadas palavras, expressões ou estruturas sintáticas, marcas de ironia ou humor. 7. Efeitos 
estilísticos: conotação e denotação, figuras de linguagem, elementos da comunicação e funções da linguagem. 
ANÁLISE LINGUÍSTICA: 1. Fonética e Fonologia: relações entre fonemas e letras; classificação dos fonemas; 
encontros consonantais e vocálicos; dígrafos 2. Ortografia. 3. Morfologia: estrutura, formação e classes de palavras; 
4. Sintaxe: período simples, período composto, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal, crase; 5. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, 
ambiguidade; 6. Variação linguística: níveis de linguagem; 7. Elementos notacionais da escrita: pontuação e 
acentuação gráfica. 
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MATEMÁTICA 
NÚMEROS: Números Naturais: Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão; Números Inteiro: Operações: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, divisibilidade de inteiros: múltiplos e divisores, 
critérios de divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, resolução de problemas envolvendo 
diferentes significados dos números inteiros; Números Racionais: Operações: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação, radiciação, dizimas periódicas, diferentes representações de racionais: fracionário, decimal e 
percentual, resolução de problemas, expressões numéricas; Números Reais: Potência com expoentes fracionários; 
Estudo dos radicais: Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, representação 
geométrica de números irracionais, propriedades, simplificação, racionalização. ÁLGEBRA: Proporcionalidade: 
razão, grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, juros simples, porcentagem; Sequências 
recursivas e não recursivas; Expressões Algébricas: operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração; 
Equação e Inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Sistemas de Equações do 1º e 2º grau; Função do 1º e do 2º 
grau: Noções, representação gráfica.  GEOMETRIA: Sólidos Geométricos: classificação, características, 
planificação, vistas, seções planas de poliedros, Poliedros de Platão, elementos dos poliedros convexos e Relação 
de Euler; Ângulo: operações com ângulos: complementares, suplementares e opostos pelo vértice e bissetriz de um 
ângulo; Ângulos e Retas: ângulos formados por retas paralelas e uma transversal; Polígonos: propriedades, 
ângulos, diagonais, perímetro, área; Triângulos: propriedades, semelhança, mediana, bissetriz, altura, ângulos, 
relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Quadriláteros: ângulos, classificação, propriedades; 
Teorema de Tales: resolução de problemas; Teorema de Pitágoras: Resolução de problemas. GRANDEZAS E 
MEDIDAS: Medidas: tempo, comprimento, massa, superfície, capacidade, volume, área (polígonos, não polígonos e 
círculo) e perímetro (polígonos, não polígonos e círculo); Grandeza: escala, velocidade e densidade. 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: Variáveis: qualitativas e quantitativas; Gráficos Estatísticos: barras, setores, 
pictóricos, histograma, interpretação e resolução de problemas; Medidas de Tendências Centrais: médias 
(aritmética e ponderada), mediana, moda; Medidas de Dispersão: desvio médio, variância, desvio padrão; 
Combinatória: método de contagem, princípio fundamental da contagem e resolução de situações problema; 
Noções de Probabilidade: espaço amostral, evento, definição de probabilidade, Teoremas sobre probabilidades em 
espaços amostral finito, espaços amostrais equiprováveis, probabilidade de um evento num espaço equiprovável. 
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ARTES 
Concepções de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes Integradas): a arte como linguagem e 
expressividade do indivíduo em relação a si mesmo e ao seu meio social. A produção artística em diferentes 
épocas, culturas e contextos: a presença da arte no cotidiano. Elementos e recursos das linguagens artísticas: 
ponto, linha, espaço, tempo, movimento, som, silêncio e outras possibilidades. Identidade e diversidade Cultural: 
matrizes estéticas e culturais - manifestações culturais e suas influências europeias, indígenas, africanas e outras. 
Materialidades: manuseio e a seleção de materiais e suas especificidades. Arte e tecnologia: experiências 
integradoras: recursos digitais na produção artística. Processos de Criação: vivência em arte; experimentações; 
processos colaborativos, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Patrimônio Material e 
Imaterial: reconhecimento e apreciação da produção artística histórica. Notação e registro em artes: produção e 
análise de eventos artísticos e suas formas de registro. 
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CIÊNCIAS 
TERRA E UNIVERSO: movimentos da terra, forma e estrutura da terra; rochas e solo; Atmosfera: composição do ar, 
camada de ozônio; efeito estufa; Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis); Placas tectônicas; Sistema 
sol, terra e lua; Composição, estrutura e localização do sistema solar no universo; Ordem de grandeza astronômica; 
Evolução estelar. VIDA E EVOLUÇÃO: células como unidade de vida;  Fotossíntese; Respiração Celular; Ciclagem 
de Materiais e Fluxo de energia nos ecossistemas (cadeias alimentares); interação entre sistemas locomotor e 
nervoso; visão e lentes corretivas; biodiversidade;  classificação dos seres vivos; programas e indicadores de saúde 
pública; diversidade de ecossistemas; biomas terrestres; ecossistemas brasileiros;  fenômenos naturais e impactos 
ambientais; Anatomia e fisiologia dos seres vivos: digestão, respiração, circulação, excreção, sistema reprodutor, 
sistema endócrino, sexualidade; Origem da vida na terra; hereditariedade e genética; Ideias evolucionistas; 
Engenharia genética; Bioética. Ecologia, biodiversidade e preservação. MATÉRIA E ENERGIA: transformações 
químicas; misturas homogêneas e heterogêneas; processos de separação de misturas; Poluição ambiental; 
Materiais sintéticos; Equilíbrio termodinâmico e vida na terra; Formas de propagação de calor; Combustíveis e 
máquinas térmicas; Máquina simples; Energia: fontes e tipos; Transformações de energia; Energia elétrica: conceito 
e aplicações; Circuitos elétricos; Consumo e uso consciente de energia elétrica; Mecânica: cinemática e dinâmica. 
Elementos químicos; átomos e estrutura da matéria; transformação química em termos de recombinação de 
átomos; transformação química: formação de novos materiais e substâncias; mudanças de estados físicos da 
matéria; Ondas: luz e som; Radiação: conceitos e aplicações na saúde. 
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ENSINO RELIGIOSO 

Culturas e Tradições Religiosas: Crenças e religiões; religiosidade e fenômeno religioso; religião e arte, 
terminologias religiosas, evolução das tradições religiosas: religiões de integração, servidão, libertação e salvação; 
tradições religiosas orientais e ocidentais; religiões indígenas e de matrizes africanas; pluralismo religioso; 
religiosidade popular brasileira; Novos Movimentos Religiosos, Neopentecostalismo.  Tradições Religiosas Orais e 
Escrituras Sagradas: principais livros sagrados das religiões. Teologias: Doutrinas religiosas; divindades; mito e fé; 
finitude humana. Ritos:  rito e ritual; manifestações religiosas: mística e espiritualidades; símbolos religiosos; festas 
religiosas. Ethos: alteridade; valores morais; ética; igreja e cidadania; lideranças religiosas e seculares; fé e política; 
direitos humanos e tradições religiosas. 
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GEOGRAFIA 
1. Paisagem, lugar, região, território e espaço geográfico. 2. Cartografia: conceitos, histórico, coordenadas, 
movimentos e fusos horários, representações cartográficas, escalas e projeções. 3. Estrutura e dinâmicas da Terra. 
4. Os elementos do quadro natural, suas inter-relações e as paisagens naturais. 5. Recursos naturais: 
aproveitamento econômico e impactos ambientais. 6. O espaço geográfico como produto histórico e social. 7. A 
Geografia do Espaço Mundial e sua geopolítica. 8. Geografia da indústria. 9. As revoluções industriais. 10. A 
revolução técnico-científica-informacional. 11. O processo de globalização. 12. O espaço urbano: caracterização e 
diferenciação no mundo, processo de urbanização e problemas urbanos. 13. O espaço agrário: caracterização e 
diferenciação no mundo, a relação com a atividade industrial e com o comércio mundial. 14. Geografia da 
População: Dinâmica, crescimento, distribuição e estrutura da população; Teorias demográficas; Movimentos 
migratórios. 15. A Geografia das redes. 16. O Espaço Geográfico brasileiro: Características físicas; estrutura física e 
geomorfológica; Relevo, domínios morfoclimáticos, climatologia, hidrografia; Recursos naturais e aproveitamento 
econômico; Questões ambientais. 17. A Formação territorial do Brasil: ocupação, organização, regionalizações; 18. 
A inserção do Brasil na economia global. 19. O espaço industrial brasileiro. 20. Geografia da População no Brasil. 
21. O espaço agrário brasileiro. 22. Geografia Urbana e Regional no Brasil. 23. Piauí: organização do território e 
dinâmicas recentes. 
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HISTÓRIA 
A produção do saber histórico: concepções, fontes e temporalidades.  A formação da humanidade: deslocamentos e 
sedentarização. A ocupação da América: o Piauí no processo de povoamento do continente. A Antiguidade oriental: 
egípcios, mesopotâmicos, africanos e semitas. Civilizações da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma e seus legados 
para o mundo moderno. A formação do ocidente cristão: instituições, relações sociais e formas de poder.  O mundo 
moderno:   expansão comercial, movimentos culturais   e religiosos e   formação dos Estados Nacionais.  Povos e 
culturas na formação do mundo moderno: europeus, Africanos e comunidades americanas. América portuguesa: 
economia colonial. A conquista do interior e a organização social do Piauí: pecuária, bandeirismo, a guerra contra o 
gentio e as lutas pela terra.  A Revolução Inglesa. O iluminismo e as revoluções atlânticas. As lutas pela 
independência do Brasil.  O Piauí no processo de emancipação política do Brasil. Ideias, movimentos políticos e 
realidade internacional no século XIX. Américas Independentes. O Império brasileiro: organização do poder e 
revoltas.  As repúblicas americanas. Aspectos gerais da Primeira República no Brasil.  O movimento republicano no 
Piauí. Conflitos entre os países imperialistas e a I Guerra Mundial. A Revolução Russa. A Crise de 1929. A Era 
Vargas. O Nazifascismo. A II Grande Guerra. As revoluções Chinesa e Cubana. A Guerra Fria e o Mundo 
Polarizado. O governo JK e o nacional desenvolvimentismo. A descolonização da Ásia e da África. As ditaduras na 
América Latina. Fim da Guerra Fria. A Redemocratização da América Latina.  A Nova Ordem Mundial. Brasil 
contemporâneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


