SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ
EDITAL Nº 001/2022 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ANEXO VII – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL MÉDIO – CUIDADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração;
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística:
figuras de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação
linguística: norma padrão.
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos –
2007. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e
conteúdos propostos. Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Plano Estadual de Educação PEE, para o decênio 2015 -2025 (Lei estadual nº 1.907/2005). Lei estadual nº 0066/1993 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais do
estado do Amapá) e suas alterações. Lei estadual nº 0949/2005 (Sistema Estadual de Educação,
reestrutura o Grupo Magistério do Quadro de Pessoal do Governo do Estado do Amapá e organiza o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da educação básica do Poder Executivo Estadual)
e suas alterações.
HISTÓRIA DO AMAPÁ
As bases da ocupação colonial da Amazônia. As políticas do Estado português. A economia colonial:
mineração, drogas do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais. Colonização e
povoamento nos séculos XIX e XX. A questão das fronteiras entre Brasil e França. A criação do Território
Federal do Amapá. Os novos surtos de povoamento e a ampliação do extrativismo mineral. A
implantação do Estado do Amapá. Os projetos de colonização estatais e privados. Manifestações
populares e sincretismo cultural no Amapá. Patrimônio histórico de Macapá e do Amapá.
GEOGRAFIA DO AMAPÁ
As estruturas físicas e ambientais da região Amazônica. O Estado do Amapá: componentes do meio
físico e ambiental. Populações e ocupação do espaço: processos migratórios; distribuição de renda;
indicadores de qualidade de vida; populações tradicionais. Urbanização e rede urbana. A importância
de Macapá. Atividades econômicas: extrativismo vegetal e mineral; agricultura; indústrias e serviços.
As questões socioambientais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Características das principais patologias dos pacientes necessitados de cuidador na escola: Deficiência
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mental: Síndrome de Down, Síndrome alcoólico fetal; síndromes genéticas. Transtorno Mental:
esquizofrenia, psicoses maníaco-depressivas; autismo; depressão; transtornos de comportamento e
psicopatias; uso de drogas. Noções de padrões respiratórios e assistência à ventilação. Conhecimento
básico de aparelhos usados por pacientes necessitados de cuidador (aparelho de pressão; inaladores;
nebulizadores; bolsa térmica; vaporizadores; despertador, termômetro). Noções de manejo de
instrumentos auxiliares aos pacientes necessitados de cuidador: muletas, andadores, cadeira de rodas,
cadeiras sanitárias, órteses, próteses, imobilizações, talas etc. A inclusão da pessoa com deficiência. O
papel da família. A pessoa com deficiência na sociedade e na escola. Conhecimento e habilidades no
uso de linguagens e equipamentos específicos para cada uma das necessidades especiais. Postura ética
em relação ao paciente, aos professores, à equipe de trabalho, aos familiares e aos diversos ambientes
de atuação e a comunidade. Atividades auxiliares de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Ações facilitadoras do bem-estar e aos cuidados com a saúde, a alimentação, a higiene pessoal, a
recreação e o lazer. Ética Profissional. Ambiente de trabalho.
NÍVEL SUPERIOR
PEDAGOGO, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL E TRADUTOR INTÉRPRETE DE
LIBRAS-LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo,
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos
vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração;
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência
de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão
textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística:
figuras de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação
linguística: norma padrão.
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos –
2007. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's): orientações didáticas, natureza, objetivos e
conteúdos propostos. Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Plano Estadual de Educação PEE, para o decênio 2015 -2025 (Lei estadual nº 1.907/2005). Lei estadual nº 0066/1993 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais do
estado do Amapá) e suas alterações. Lei estadual nº 0949/2005 (Sistema Estadual de Educação,
reestrutura o Grupo Magistério do Quadro de Pessoal do Governo do Estado do Amapá e organiza o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da educação básica do Poder Executivo Estadual)
e suas alterações.
HISTÓRIA DO AMAPÁ
As bases da ocupação colonial da Amazônia. As políticas do Estado português. A economia colonial:
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mineração, drogas do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais. Colonização e
povoamento nos séculos XIX e XX. A questão das fronteiras entre Brasil e França. A criação do Território
Federal do Amapá. Os novos surtos de povoamento e a ampliação do extrativismo mineral. A
implantação do Estado do Amapá. Os projetos de colonização estatais e privados. Manifestações
populares e sincretismo cultural no Amapá. Patrimônio histórico de Macapá e do Amapá.
GEOGRAFIA DO AMAPÁ
As estruturas físicas e ambientais da região Amazônica. O Estado do Amapá: componentes do meio
físico e ambiental. Populações e ocupação do espaço: processos migratórios; distribuição de renda;
indicadores de qualidade de vida; populações tradicionais. Urbanização e rede urbana. A importância
de Macapá. Atividades econômicas: extrativismo vegetal e mineral; agricultura; indústrias e serviços.
As questões socioambientais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR - ARTES
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Artes. A produção artística como experiência de interação e como desenvolvimento de habilidades
sensíveis, cognitivas e reflexivas. As artes plásticas, a música, o teatro e a dança em diferentes
contextos e momentos históricos; história da arte brasileira; arte e cultura indígena; arte e cultura afrobrasileira; arte contemporânea e suas novas tecnologias; metodologias e abordagens no ensino da arte
visual; avaliação em arte; plano de aula. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Artes. . Referencial
Curricular Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Arte. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio:
Áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida;
Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de
Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Linguagens.

PROFESSOR – BIOLOGIA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Biologia. A construção de competências e habilidades no ensino-aprendizagem da biologia.
Parâmetros curriculares para a educação básica do estado de São Paulo. Parâmetros curriculares de
biologia – ensino médio. Parâmetros de formação docente, ciências da natureza e matemática. 3.
Evolução da vida na Terra. 4. Hereditariedade e natureza do material genético. 5. Estudo dos vírus,
bactérias, protistas e fungos. 6. Características gerais e evolução dos vegetais. 7. Características gerais
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e evolução dos animais. 8. Estrutura básica e fisiologia dos sistemas humanos. 9. Os seres vivos e o
ambiente: populações, comunidades e ecossistemas. 10. Ecologia humana: saúde do homem em seu
ambiente. 11. Biotecnologia e qualidade de vida do homem. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais:
Biologia. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas
Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento:
Eletivas da Área de Natureza; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da
Área de Natureza.

PROFESSOR – CIÊNCIAS
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Ciências. Ambiente e Seres Vivos: Ar atmosférico: composição, propriedades e importância da
atmosfera e de seus componentes para a vida no planeta; Água: importância, composição,
propriedades, estados físicos da água, ciclo da água na natureza, uso racional e desperdício; Solo:
importância, composição, erosão, poluição e preservação; Caracterização geral e classificação dos
seres vivos; Animais: adaptações; reprodução e respiração; Vegetais: adaptações; fotossíntese;
respiração e transpiração; Relações entre seres vivos e formas de obtenção do alimento; fluxo de
energia ao longo das cadeias alimentares; desequilíbrio ecológico, suas causas e consequências;
Diferentes ecossistemas terrestres: componentes e características; Ser Humano e Saúde: noções
elementares de anatomia e fisiologia humana; relações entre os diferentes sistemas (visão do corpo
humano como um todo integrado); princípios básicos de saúde; doenças infectocontagiosas; aspectos
biológicos, afetivos e culturais da sexualidade; métodos anticoncepcionais; Recursos Tecnológicos:
Energia: conceito, importância, formas, fontes e transformação; Matéria: estrutura e propriedades;
Exploração de recursos naturais e seus impactos nos ecossistemas; A produção de resíduos (lixo,
esgoto e gases poluentes); causas e consequências; formas sustentáveis de descartar no ambiente;
Ética ecológica e social na obtenção dos recursos tecnológicos; Procedimentos e estratégias de
trabalho: problematização no ensino de Ciências; busca de informações através de observação,
experimentação, leitura de textos informativos, entrevistas e excursão ou estudo do meio;
sistematização de conhecimento. . Referencial Curricular Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais:
Ciências.
PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Educação Especial. Educação Especial no Brasil. Processo Inclusivo. Tipos de Necessidades
Educacionais Especiais (NEE). Avaliação em Educação Especial. A formação de Professores.
Deficiências: características e estratégias de intervenção. A inclusão da pessoa com deficiência. O papel
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da família. A pessoa com deficiência na sociedade. Conhecimento e habilidades no uso de linguagens
e equipamentos específicos para cada uma das necessidades especiais. Gestão democrática e
participação da comunidade. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Legislação Básica da Educação
Especial: Resolução CNE/CEB - nº 02/2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica. Resolução CNE/CEB - nº 04/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Decreto
3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras
providencias. UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas
especiais. Brasília, CORDE, 1994. Resolução 48/2012 – CEE/AP (Normas para a oferta da Educação
Especial na Educação Básica do Sistema Estadual de Ensino do Amapá).
PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Educação Física. A Educação Física no Brasil – sua história. A importância social da Educação Física: na
escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social; desenvolvimento psicomotor. A
Educação Física e a pluralidade cultural. 3. Atividade Física/Movimento Humano/Performance
(desempenho e condicionamento humano); Atividade Física/Movimento Humano/Saúde e Qualidade
de Vida (aptidão física e aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico); 4. Materiais e
equipamentos indispensáveis da Educação Física. 5. A importância do Jogo no processo de Educação
Física: concepção de jogo; jogos cooperativos, recreativos e competitivos; jogo simbólico; jogo de
construção; jogo de regras; pequenos e grandes jogos; jogos e brincadeiras da cultura popular. 6.
Desportos: regras, organização de competições e aprendizagem dos principais desportos. 7. Esportes:
individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. 8. Ginásticas: de manutenção da saúde,
aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e
aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; a capoeira como herança cultural; ginástica olímpica
e rítmica desportiva. 9. Organização de eventos esportivos; dimensão social do esporte. 10. Princípios
norteadores da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do
esporte, valores éticos e estéticos. Educação Física e Educação Especial. Avaliação em Educação Física.
Organização e legislação do ensino da Educação Física. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais:
Educação Física. Referencial Curricular Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Educação Física.
Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de
Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento:
Itinerários Formativos da Área de Linguagens.
PROFESSOR – ENSINO RELIGIOSO
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
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metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Ensino Religioso. Religião: sentido etimológico; Elementos constitutivos da religião; Formas religiosas.
Fundamentos do fenômeno religioso universal. Fatores externos: A religião como superestrutura do
poder econômico (Marxismo), Teoria sociológica (Durkhein); Fatores intrínsecos: Os estágios da
evolução religiosa (teoria de Augusto Conte), A religião enquanto neurose universal de culpa (Freud),
religião e psique humana (C. G. Jung). O fenômeno religioso - Importância e evolução; Tradição
Religiosa (religião) e fenômeno religioso; O fenômeno religioso e a resposta para a vida além-morte. O
conhecimento religioso e os seus enfoques epistemológicos: Enfoque sociológico; Enfoque
antropológico; Enfoque teológico. Classificação das Tradições Religiosas (religiões) em matrizes:
Indígena; Africana; Ocidental; Oriental. O novo paradigma do Ensino Religioso a partir da Lei nº 9.475
- Ensino Religioso: disciplina; o perfil do professor; o Ensino Religioso a partir das concepções de religião
e as leis de ensino no Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Referencial Curricular
Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Ensino Religioso.
PROFESSOR – FILOSOFIA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Filosofia. A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e
logos. Filosofia e a polis: as condições históricas e as relações com a filosofia nascente. Temas e áreas
da Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Lógica e Estética - os
conceitos e delimitações das respectivas áreas. Filosofia e Cultura: A estrutura da Ética - Virtude e
Felicidade na antiguidade clássica, Contextualismo e Universalismo, Escravidão e Democracia. Teologia
- Fé e Razão, As provas da existência de Deus, Filosofia Muçulmana e Cristã. Política: a fundação do
Estado de Direito. Socialismo e Liberalismo, Pluralismo e Totalitarismo. Modernidade e Secularização:
esfera pública e esfera privada, Iluminismo, Individualismo e Cidadania. Estética: o Belo e a Obra de
arte; Apolíneo e Dionisíaco; Indústria Cultural. Características do pensamento filosófico e sua relação
com as ciências. A temática da razão: semelhanças e diferenças entre Filosofia e Ciência. A
sistematização do conhecimento filosófico. A especificidade da reflexão filosófica. Filosofia na
Antiguidade Clássica: as indagações dos pré-socráticos: o princípio da natureza e da origem. As ideias
de Sócrates, Platão e Aristóteles. A maiêutica socrática. O conhecimento e a indagação socrática.
Platão: a teoria das ideias. A construção da cidade justa na "República". Aristóteles: os princípios da
metafísica, da ética e da política. Filosofias do período helenista: estoicismo e epicurismo - as éticas
helênicas e os modelos da vida feliz. A Patrística e a Escolástica: a filosofia do período cristão desde a
Antiguidade Tardia à Idade Média. As releituras de Platão e de Aristóteles, as relações entre Fé e Razão,
a questão do livre arbítrio. As sistematizações e especificidades da Patrística e da Escolástica.
Pensadores do período moderno (séculos XV a XVIII) e seus temas: o antropocentrismo, o humanismo,
as revoluções científicas, a emergência do indivíduo e do sujeito do conhecimento. Os procedimentos
da razão. As teorias políticas do período. Pensadores do período contemporâneo (séculos XIX e XX) e
seus temas. A temática da razão: relação entre a Razão e a Natureza, entre a Razão e a Moral. As críticas
à moral racionalista. A indagação sobre as técnicas. A noção de ideologia. A inserção das questões
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econômicas e sociais. Os questionamentos da filosofia da existência. A linguagem e a comunicação. O
ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as
estratégias didáticas; a seleção de conteúdo; os objetivos da Filosofia no Ensino Médio; a contribuição
das aulas de Filosofia para o desenvolvimento do senso crítico. A Filosofia como componente da área
de Ciências Humanas no currículo do ensino médio. Filosofia, Razão e Linguagem: Lógica, Indução,
Dedução, Argumentação, A Linguagem e a Razão, Mito e Poesia, Saber e Poder, Razão instrumental e
Razão prática. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas
por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Humanas; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do
Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Humanas.
PROFESSOR – FÍSICA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Física. Mecânica: dinâmica da partícula; dinâmica do corpo rígido; Leis de conservação; Momento
linear, momento angular e energia; Trabalho e energia; Oscilações: movimento harmônico simples e
amortecido; Oscilações forçadas e ressonância; Ondas: princípio de superposição; Ondas estacionárias;
Ressonância; Estática e dinâmica dos fluidos; Gravitação. Termodinâmica: calor, trabalho e 1ª Lei da
Termodinâmica: teoria cinética dos gases; Entropia e 2ª Lei da Termodinâmica; transformações
reversíveis e irreversíveis; máquinas térmicas; o ciclo de Carnot. Eletricidade: Campo Elétrico; Lei de
Gauss; potencial elétrico; corrente elétrica; campo magnético; fluxo de campo magnético; campo
magnético produzido por correntes; Força de Lorentz; a lei de Biot-Savart; Lei de Ampere; Lei de
Faraday; ondas eletromagnéticas. Óptica – A natureza da luz: modelo corpuscular e ondulatório; a luz
e as demais radiações; processos luminosos de interação luz-matéria: reflexão, refração, absorção,
difração, interferência e polarização da luz; Óptica da visão. Física moderna: o nascimento da teoria
quântica: quantização e constante de Planck; dualidade onda-partícula; a natureza ondulatória da
matéria. A construção de competências e habilidades no ensino-aprendizagem da Física. Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Física. . Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio:
Áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de
Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Natureza; Trilhas
de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Natureza.
PROFESSOR – GEOGRAFIA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Geografia. A Terra no espaço: características determinantes para a manutenção da vida. Tempo
geológico. Estrutura da Terra. Tectônica de placas. Vulcanismo e abalos sísmicos. Minerais e rochas.
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Bens minerais, matéria-prima e fontes de energia no Brasil e no mundo. Riscos geológicos no Brasil e
no mundo. Formas de relevo, identificação, classificação, localização no Brasil e no mundo. Evolução
do relevo: processos erosivos, identificação, classificação e localização no Brasil e no mundo. Áreas de
risco de ocupação no Brasil. Características da atmosfera e implicações para a vida na superfície
terrestre. Movimentos atmosféricos e estados de tempo. Elementos e fatores climáticos. Ritmo
sazonário. Classificações climáticas e sua aplicação em nível local, regional e global. Alterações
climáticas pela ação antrópica em nível local, regional e global. A água na superfície terrestre: o ciclo
da água. A distribuição da água no planeta e características de seus diversos reservatórios. Recursos
hídricos no Brasil e no mundo. Processos de formação dos solos: características, classificação e
localização. Uso e ocupação dos solos no Brasil e no mundo. Domínios e diversidade da vegetação.
Classificação da vegetação brasileira. Importância da vegetação para a manutenção da vida. Alteração
da vegetação natural pela ação antrópica. Gerenciamento dos recursos naturais: recursos naturais e
conflitos no Brasil e no mundo. Recursos naturais e planejamento no Brasil. Legislação ambiental
brasileira. Unidades de Conservação no Brasil. Teorias demográficas. Conceitos básicos em demografia.
Distribuição da população e fatores determinantes. Características da população mundial e do Brasil.
Países jovens, intermediários e velhos. Mobilidade populacional: movimentos transitórios,
movimentos pendulares e migrações. Etnias, cultura e religião. Políticas demográficas no Brasil e no
mundo. O Estado-nação, origem e desenvolvimento. Características e funções das fronteiras no mundo
globalizado. A geopolítica mundial: da origem da guerra fria à queda do Muro de Berlim. Os conflitos
geopolíticos contemporâneos. Os blocos econômicos. A divisão internacional do trabalho.
Regionalização do espaço mundial. A globalização e os organismos multilaterais. A urbanização em
países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Rede urbana: hierarquia e funções. Metropolização no Brasil
e no mundo. Planejamento e gestão das cidades. Os centros urbanos e a globalização. A organização
da produção agropecuária no Brasil e no mundo. A questão fundiária. As novas dimensões do espaço
rural: turismo, lazer e conservação ambiental. Os fatores de localização e do desenvolvimento
industrial. Tipos de indústrias. O novo paradigma industrial: a produção flexível. O impacto das novas
tecnologias sobre o mercado de trabalho. A divisão territorial do trabalho no Brasil. A representação
do espaço terrestre: representações gráficas e cartográficas. Identificação, leitura e interpretação de
tabelas, gráficos, perfis, plantas, cartas e mapas. Sistema de coordenadas geográficas. Projeções
cartográficas. Escalas, reconhecimento e cálculo. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia.
Referencial Curricular Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Geografia. Referencial Curricular
Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Itinerários
Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da
Área de Humanas; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da
Área de Humanas.
PROFESSOR – HISTÓRIA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
História. Elementos introdutórios dos estudos históricos: ciências e disciplinas auxiliares da História;
cronologia; periodização da História; a Pré-História – antiga idade da pedra ou paleolítico; nova idade
da pedra ou neolítico; idade dos metais. Economia, Sociedade e Cultura na Antiguidade: as civilizações
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do Oriente. Antiguidade Clássica: Grécia: a polis, Atenas, Esparta, civilização helenística; Roma:
Realeza, República e Império. Idade Média: povos bárbaros, invasões, reinos bárbaros, o Império
Carolíngio; Império e civilização árabe; Império Bizantino ou Romano do Oriente; o feudalismo; as
Cruzadas (apenas causas e consequências); a Igreja Medieval e as principais heresias; a cultura
medieval. Idade Moderna: a expansão marítima e comercial; os impérios coloniais e a política
mercantilista; os Países Baixos e as companhias de comércio; Renascimento; cultura barroca; revolução
científica; Reforma Protestante e Contrarreforma; absolutismo: teóricos do absolutismo real; o
absolutismo real em França e Inglaterra; Iluminismo e despotismo esclarecido; a Independência das 13
Colônias; a Constituição de 1787 e a Federação. Idade Contemporânea: Revolução Francesa: causas,
fases; Napoleão e o Congresso de Viena. A doutrina Monroe. A Revolução Industrial: causas, fases e
consequências. Ciência e cultura no século XIX. O imperialismo europeu e o norte-americano. Estados
Unidos no século XIX: expansão territorial; guerra de secessão; o governo de Abraham Lincoln e a
libertação dos escravos. A política das nacionalidades: a unificação da Alemanha e suas consequências;
a Comuna de Paris; a unificação da Itália e a Questão Romana. Ideias políticas na Europa do século XIX:
liberalismo, socialismo, anarquismo e terrorismo anarquista. A Igreja a questão social. A Primeira
Guerra Mundial: causas; fases do conflito em terra; a guerra naval e aérea, novos armamentos;
consequências do conflito; tratados de paz; a gripe espanhola. A Revolução Socialista na Rússia: causas;
formação da URSS; governos de Lenin e Stalin. Os totalitarismos de direita: fascismo, nazismo,
salazarismo; a Guerra Civil Espanhola e o franquismo. A Grande Depressão e seus desdobramentos. A
Segunda Guerra Mundial: causas e síntese da guerra. A guerra fria e o mundo bipolarizado: o império
norteamericano e a URSS; a ONU; revoluções comunistas no pós-Guerra: China (Chiang Kai-shek x Mao
Tsé-tung), Coreia, Vietnã, Cuba; descolonização em África e Ásia; queda do Muro de Berlim e
desintegração da União Soviética; União Europeia: origem, evolução, situação atual. A Igreja Católica
(Concílio do Vaticano II, Teologia da Libertação, renúncia de Bento XVI e Pontificado do Papa Francisco).
O mundo atual: globalização. O Estado de Bem-Estar Social e sua crise; migrações e terrorismo;
conflitos no Oriente Médio e Primavera Árabe; crise econômica de 2008 e seus desdobramentos; Brics
e suas economias; democratas e republicanos nos Estados Unidos; a Questão Palestina; pressões
ocidentais sobre o Irã e Coreia do Norte; ressurgimento e novas facetas da esquerda: a ideologia do
politicamente correto; ativismo político e midiático; narcotráfico e narcoterrorismo; governos e
movimentos esquerdistas na América Latina; blocos econômicos: Nafta, Mercosul, Aliança do Pacífico,
projeto de bloco de livre comércio EUA e Europa; o crescimento da China e suas implicações. História
do Brasil - Período colonial - Administração: capitanias hereditárias e governo geral; a economia
colonial; a sociedade do ciclo do ouro; jesuítas e catequese; tratados de limites – de Tordesilhas, de
Madri, de Santo Ildefonso; conquistas territoriais luso-brasileiras no Sul, posteriores ao Tratado de
Santo Ildefonso e definição das fronteiras com as colônias espanholas; a Inconfidência Mineira. O
governo joanino (1808-1821); a Independência do Brasil: causas, o movimento e o reconhecimento da
independência. O primeiro imperador do Brasil: Constituição de 1824 e Ato Adicional de 1834; a
política interna e externa do primeiro imperador; a abdicação de Dom Pedro I. Os governos regenciais:
origens; Regência Trina Permanente; Regências Unas; rebeliões regenciais: Cabanagem e Guerra dos
Farrapos. O segundo imperador: a maioridade de Dom Pedro II; economia; política externa; abolição
da escravidão, imigração europeia. A Proclamação da República e a República Velha (oligárquica) ou
Primeira República: proclamação da República e o governo provisório; a República da Espada: governos
de Deodoro e Floriano Peixoto; a Constituição de 1891; Guerra de Canudos; política dos governadores,
do café com leite, coronelismo; Questão Acreana; a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial;
economia e finanças: encilhamento, inflação, saneamento financeiro de Joaquim Murtinho; café,
borracha, açúcar, cacau; industrialização e proletariado; socialistas e anarquistas; imigração; o
tenentismo e a Revolução de 1930. A Segunda República: governos de Getúlio Vargas (1930-1945);
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progressos econômicos e sociais do período, em especial sob o Estado Novo; reflexos políticos e
ideológicos: Aliança Nacional Libertadora e Integralismo; a Constituição de 1937; o populismo; a
Constituição de 1946; governos Dutra, Vargas e JK; a experiência parlamentarista em 1961-1963; o
ciclo dos governos militares (1964-1985), a Constituição de 1967 e a emenda de 1969. A Nova
República: governos de 1985 até a atualidade (aspectos políticos e econômicos); a Constituição de
1988. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Referencial Curricular Amapaense Ensino
Fundamental Anos Finais: História. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de
conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas:
Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Humanas; Trilhas de
Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Humanas.
PROFESSOR – INFORMÁTICA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Informática. Aspectos práticos do ensino de Informática. Algoritmo e programação. Redes de
computadores. Linguagem de programação orientada a objetos. Aspectos básicos de Arquitetura e
Organização de Computadores. Estrutura de dados. Engenharia de Software. Sistemas Operacionais.
Programação para Web. Banco de dados. Programação Avançada.
PROFESSOR – LÍNGUA INGLESA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Língua Inglesa. Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário.
Compreensão e produção de gêneros textuais diversos. O processo ensino-aprendizagem na Língua
Inglesa. Prática pedagógica do ensino da Língua Inglesa: Abordagem comunicativa. Abordagem lexical.
Abordagem reflexiva. Interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa.
Competências para ensinar e aprender língua inglesa. Avaliação do processo ensino-aprendizagem e
de seus atores. Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno.
Conceito de letramento: aplicações ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/Inglês, entre as
quais: leitura como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): Inglês. Referencial Curricular Amapaense Ensino
Fundamental Anos Finais: Língua Inglesa. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de
conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida;
Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de
Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Linguagens.
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PROFESSOR – LÍNGUA FRANCESA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Língua Francesa. Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe; Vocabulário.
Compreensão de texto variados, pertencentes aos diversos gêneros textuais. Prática pedagógica do
ensino da Língua Francesa: Processo ensino aprendizagem centrados nas competências e habilidades
linguísticas. Contextualização e interdisciplinaridade do ensino dos conteúdos. Métodos e técnicas de
ensino. Recursos didáticos. Avaliação no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;
Leitura como letramento; Comunicação oral como letramento. Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs): Francês. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por
Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do
Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Linguagens.
PROFESSOR – LÍNGUA ESPANHOLA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Língua Espanhola. Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe; Vocabulário.
Compreensão de texto variados, pertencentes aos diversos gêneros textuais. Prática pedagógica do
ensino da Língua Espanhola: Processo ensino aprendizagem centrados nas competências e habilidades
linguísticas. Contextualização e interdisciplinaridade do ensino dos conteúdos. Métodos e técnicas de
ensino. Recursos didáticos. Avaliação no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;
Leitura como letramento; Comunicação oral como letramento. Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs): Espanhol. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de
Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de Aprofundamento –
Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Linguagens.
PROFESSOR – MATEMÁTICA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Matemática. Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais
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e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo;
proporcionalidade. Álgebra: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações
gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões
aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações
na informática; fundamentos de matemática financeira. Espaço e forma: Geometria plana, plantas e
mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. Tratamento de dados:
fundamentos de Estatística. Análise combinatória e probabilidade. Análise e interpretação de
informações expressas em gráficos e tabelas. Matemática, sociedade e currículo: currículos de
Matemática e recentes movimentos de reforma; os objetivos da Matemática na Educação Básica;
seleção e organização dos conteúdos para os Ensinos Fundamental e Médio; tendências em Educação
Matemática (resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias
tecnológicas). PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Referencial Curricular
Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Matemática. Referencial Curricular Amapaense Ensino
Médio: Áreas de conhecimento: Matemática suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida;
Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Matemática; Trilhas de
Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Matemática.
PROFESSOR – PORTUGUÊS
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Língua Portuguesa. Concepções de fala, língua e linguagem como discurso e processo de interação:
conceitos básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros
discursivos. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino da língua, particularidades do
texto oral. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da leitura, formação do
leitor crítico, intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise da natureza estética do texto
literário. Escrita: produção de texto na escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros
da escrita, fatores linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de
textos. Análise linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise-reflexão da
língua(gem), os efeitos do sentido provocados pelos elementos linguísticos, a norma padrão e as outras
variedades linguísticas. Referencial Curricular Amapaense Ensino Fundamental Anos Finais: Língua
Portuguesa. Referencial Curricular Amapaense Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias; Itinerários Formativos; Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por
Área de Conhecimento: Eletivas da Área de Linguagens; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do
Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de Linguagens.
PROFESSOR – QUÍMICA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
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a qualidade social do ensino.
Química. Propriedades gerais e específicas da matéria. Estados da matéria e mudanças de estado.
Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias químicas: classificação. Leis ponderais e
volumétricas. Fórmulas químicas: mínima, centesimal e molecular. Hipótese de Avogrado: estudo físico
dos gases. Cálculo estequiométrico. Modelos atômicos. Estrutura atômica. Evolução dos modelos
atômicos. Estrutura eletrônica e tabela periódica: propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações
químicas e estrutura molecular. Polaridade das ligações. Interações intermoleculares. Compostos
inorgânicos: ácidos, bases, sais e óxidos. Tipos de reações químicas: classificação e balanceamento.
Soluções e dispersões. Concentração das soluções. Diluição e mistura de soluções. Análise volumétrica
e gravimétrica. Propriedades coligativas das soluções. Termoquímica: entalpia, lei de Hess, entropia e
energia livre. Reações eletroquímicas e suas aplicações tecnológicas. Cinética, equilíbrio químico e pH.
Radioatividade e energia nuclear. Estudo dos compostos de carbono. Características gerais dos
compostos orgânicos. Estrutura e propriedade dos compostos orgânicos. Principais funções orgânicas.
Isomeria. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Química. Referencial Curricular Amapaense Ensino
Médio: Áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Itinerários Formativos;
Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de
Natureza; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de
Natureza.
PROFESSOR – SOCIOLOGIA
Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações
socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos humanos, democracia e
cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, processos
metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e suas
contribuições com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com
a qualidade social do ensino.
Sociologia. Contexto histórico do surgimento da Sociologia como ciência. Formação do pensamento
social clássico: Durkheim e as regras do método sociológico; Weber e a Teoria da Ação Social; A
concepção materialista da História; Métodos e técnicas de pesquisa nas Ciências Sociais. Classes e
posições sociais: as relações de poder na sociedade contemporânea. Movimentos sociais no Brasil:
questões de gênero, étnicas e culturais. Estrutura e organização social: instituições sociais; classes
sociais, estratificação e desigualdade; pobreza e exclusão social; preconceito e discriminação. Trabalho
e tecnologia nas sociedades contemporâneas. Política, Ideologia, Estado, direitos e cidadania. Estado
de direito e democracia moderna. Direitos Humanos na contemporaneidade. Mídia e poder: ideologia,
indústria cultural e cultura de massa. Meio ambiente, desenvolvimento tecnológico e padrões de
consumo. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: Sociologia. Referencial Curricular Amapaense
Ensino Médio: Áreas de conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Itinerários Formativos;
Projeto de Vida; Eletivas: Propostas de Eletivas por Área de Conhecimento: Eletivas da Área de
Humanas; Trilhas de Aprofundamento – Áreas do Conhecimento: Itinerários Formativos da Área de
Humanas.
PEDAGOGO
Fundamentos da educação. Pensadores da Educação. Principais teorias modernas da Educação.
Desenvolvimento da Educação. Processo do Trabalho Pedagógico Coletivo. Processo Construtivista de
Escolarização. Competências e Saberes para a Educação e para o Ensinar. Saberes voltados para o
desenvolvimento das dimensões cognitivas, afetivas, sociais e culturais. Escola inclusiva como espaço
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de acolhimento, de aprendizagem e de socialização. A construção coletiva da proposta pedagógica da
escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos
alunos e dos pais. Formação continuada de professores. O papel do professor na integração escolafamília. A relação professor/aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes
cooperativas, solidárias e responsáveis. Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidade
mentais. Desenvolvimento da Inteligência. Estágios do desenvolvimento da aprendizagem. O processo
de socialização. Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares. Função social da escola e
compromisso social do educador. Currículo e projeto político-pedagógico: o espaço físico, a linguagem,
o conhecimento e o lúdico na Pedagogia. Planejamento e avaliação. Visão interdisciplinar e transversal
do conhecimento. Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática
pedagógica. Base curricular comum para a rede pública de ensino do Estado. Ética no trabalho docente.
Referencial Curricular Amapaense Ensino Fundamental. Referencial Curricular Amapaense Ensino
Médio.
TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
Educação Especial no Brasil. Processo Inclusivo. Tipos de Necessidades Educacionais Especiais (NEE).
Avaliação em Educação Especial. A formação de Professores. Deficiências, suas características e
estratégias de intervenção. A inclusão da pessoa com deficiência. O papel da família. A pessoa com
deficiência na sociedade. Conhecimento e habilidades no uso de linguagens e equipamentos
específicos para cada uma das necessidades especiais. Aspectos clínicos da surdez: conceitos;
classificação; desempenho e consequências. Aspecto socioantropológico da surdez: modelos
educacionais na educação de surdos: modelos clínicos, antropológico. Identidades surdas:
identificações e locais das identidades (família, escola, associação, etc.). Cultura, identidade e
comunidades surdas. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Datilologia vs. sinal soletrado.
Números em LIBRAS: cardinais, ordinais e quantificadores. Tipos de frases na LIBRAS. Pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos. Verbos direcionais na LIBRAS. Pronomes e advérbios
interrogativos na LIBRAS. Incoporação de números às expressões idiomáticas da LIBRAS (numerais de
1 a 4 para horas, duração, dias, vezes, meses etc.). Comparativos na LIBRAS. Verbos classificadores na
LIBRAS.
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