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Anexo III – Conteúdo Programático
ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NIVEL SUPERIOR

PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o
texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e
polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua
padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de
linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; polissemia e ambiguidade; Morfologia:
estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores
semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e
Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e
verbal; crase; sintaxe de colocação.
CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS (todos): Sobre o Município e atualidades: Assuntos de
interesse geral nas esferas: Municipal, Estadual e Nacional, Internacional, amplamente
veiculados na imprensa escrita e/ou falada (jornais, revistas, rádio, televisão e/ou sites na
internet).
CONHECIMENTOS BÁSICAS DE INFORMÁTICA (somente para o cargo de Nutricionista):
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras,
scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Conceitos
básicos relacionados ao ambiente Windows 7, 8, 10 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de
teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Microsoft Office 2010 e 2016.
Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio
eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de
informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup),
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de
sistemas de informática.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: (somente para Professor I): Conhecimentos sobre a
legislação nacional em vigor relacionada à educação. BNCC – Base Nacional Comum Curricular
(Ensino Fundamental - anos finais e Ensino Médio). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica (Ensino Fundamental - anos finais e Ensino Médio). Educação Inclusiva.
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os padrões mínimos de qualidade de ensino para a
Educação Básica pública. Crianças e adolescentes em situação de itinerância. EJA. PNE –
Plano Nacional de Educação. Direitos e deveres da criança e do adolescente. Constituição
Federal de 1988 – artigo 208. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96
atualizada. Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado. Leis, Decretos,
Resoluções e Pareceres que tratam da educação nacional emitidos pelo Conselho Nacional de
Educação/ Câmara de Educação Básica - CNE/CEB e outros órgãos.
SUGESTÕES BIBLIOGRAFICAS:
BRASIL. Constituição Federal de 1998. Artigo 208.
BRASIL. LDBEN 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atualizada e Leis que
alteram a LDB 9394/96.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei nº 8.069, de 13.07.1990 atualizada e
Leis que alteram a Lei nº 8.069/90.
BRASIL. Resolução CNE/CP nº 2, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum
Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no
âmbito da Educação Básica. Brasília, 2017.
BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE
e dá outras providências. Brasília, 2014.
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BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015.
BRASIL. Lei 10.172, de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação que estabelece vinte e oito
objetivos e metas para a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais.
Brasília, 2001.
BRASIL. Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, 2001.
BRASIL. Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação
Básica, modalidade Educação Especial. Brasília, 2009.
BRASIL. Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de
comunicação e expressão. Brasília, 2002.
BRASIL Decreto No. 5.626/05 que dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a
formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras. Brasília, 2005.
BRASIL Decreto número 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o atendimento
educacional especializado. Brasília, 2008.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB,
DICEI, 2013.
Parecer CNE/CEB n.° 17/2001 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Especial.
Parecer CNE/CEB n.° 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos
Parecer CNE/CEB Nº 29/2006 Reexame do Parecer CNE/CEB nº 36/2004, que aprecia a
Indicação CNE/CEB nº 3/2004, propondo a reformulação da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que
definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Parecer CNE/CEB Nº 07/2010 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Parecer CNE/CEB Nº 08/2010 Estabelece normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei
nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para a Educação
Básica pública.
Parecer CNE/CEB Nº 14/2011 Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças,
adolescentes e jovens em situação de itinerância.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL SUPERIOR
PROFESSOR I: Sociedade e cultura brasileira; Relação educação escola e sociedade;
Concepções político-filosóficas de educação; O papel político, ético e social do professor;
Psicologia da educação desenvolvimento e aprendizagem: concepções e teorias;
Desenvolvimento Infantil e aprendizagem; A relação professor, aluno e escola; Educação
Infantil – Cotidiano: currículo, planejamento, execução e avaliação; Cotidiano escolar:
Desenvolvimento e aprendizagem; O processo de ensino-aprendizagem; Instrumentos
metodológicos da aprendizagem. Didática; Planejamento (o papel dos objetivos educacionais;
conteúdos de aprendizagem; aprendizagem dos conteúdos segundo a sua tipologia);
Avaliação da aprendizagem; Transversalidade. Transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade;
Tendências pedagógicas da educação. Construtivismo. Inteligências Múltiplas. Neurociências
e educação. Pedagogia de Projetos. Meio ambiente e qualidade de vida; Ética e cidadania;
Bullying. Inclusão escolar: Educação inclusiva. Estatuto da Pessoa com Deficiência; A
importância do lúdico na sala de aula. EJA – Educação de Jovens e Adultos. BNCC - Base
Nacional Comum Curricular (Ensino Fundamental – anos iniciais).
NUTRICIONISTA: Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das
recomendações dietéticas. Promoção da alimentação saudável. Avaliação nutricional,
necessidades e recomendações nutricionais na gestação, infância e adolescência.
Amamentação e alimentação complementar no primeiro ano de vida. Diagnóstico, tratamento e
prevenção da obesidade e carências nutricionais na infância e adolescência. Métodos e técnicas
de avaliação nutricional em adultos e idosos. Cuidado Nutricional de adultos e idosos.
Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, dislipidemias, diabetes mellitus, obesidade,
hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, pneumopatias, anemias e síndrome
metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico de alimentos: Sistemas de controle de
qualidade de alimentos. Boas práticas para manipulação e preparação de alimentos. Legislação
sanitária dos alimentos. Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de

31

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

Nutrição e Alimentação no Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do
Trabalhador (PAT). Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional:
Transição epidemiológica, nutricional e alimentar no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e
culturais dos distúrbios alimentares e nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades:
métodos, técnicas e indicadores. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nutricionista:
Formação, legislação e ética no exercício profissional.
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