
 
 
                               

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES 
Concurso Público Edital 003/2011 

_______________________________________________________________________________ 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA , Estado do Espírito Santo, torna público as alterações do Edital 
001/2011 Concurso Público de Provas e Títulos, publicado no dia 15 de fevereiro de 2011,  
 

1 – Fica incluído no Anexo Único do Edital 001/2011. 
 

ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático 
 
 

Cargo -Função: Profissionais do Magistério – Função de Docência – Sé ries Iniciais do Ensino Fundamental; 
Séries Finais do Ensino Fundamental – Habilitação Espe cífica; Educação Infantil; Função de Inspetor 
Escolar, Professor em Função Pedagógica. Função de Psi copedagogo  

 

Língua Portuguesa -  Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número 
e grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes 
pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e conjunções: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. Regência. 
 

Conhecimentos Gerais - O Município de Vargem Alta e o Estado do Espírito Santo: Aspectos histórico-
geográfico-econômico-sociais. Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia. Relacionamento 
interpessoal. Comunicação. Deveres cívicos morais. Hierarquia no serviço público municipal. Regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, colegas de 
trabalho e zelo pelo patrimônio público. Ética no exercício profissional. 
 

Conhecimentos Específicos Séries Iniciais do Ensino  Fundamental e Educação Infantil  - A função 
Social da Educação. A Escola como espaço de construção e articulação de saberes e de valores. A 
questão política do trabalho pedagógico. A metodologia enquanto ato político da prática educativa. As 
mediações da aprendizagem. Abordagens teórico-metodológicas sobre o planejamento e avaliação da 
prática pedagógica. Contribuições dos Parâmetros e dos Referenciais Curriculares Nacionais; Autonomia 
da escola e gestão de ensino. O papel e o compromisso do educador numa sociedade em mudança. As 
relações sociais na Escola. A relação professor/aluno no processo de aprendizagem. A capacidade de 
compreender o outro – base da ética, da autonomia e da solidariedade. O trabalho integrado escola – 
família – comunidade. .A LDB (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional da Educação – PNE, Lei 10.172/2001 
(Níveis e Modalidades de Ensino).   Língua Portuguesa - Leitura, escrita e processos de aprendizagem na 
alfabetização e nas séries iniciais. Matemática - Resolução de problemas envolvendo conhecimentos de: 
noções de conjuntos, conjuntos dos números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, 
expressões aritméticas, múltiplos e divisores inteiros). Regra de três, porcentagem, juros simples. Sistema 
métrico decimal, unidades de medida de tempo. Área de figuras geométricas. Ciências -  Meio ambiente. 
Problemas ambientais globais. Ecossistemas. O homem como agente transformador do ambiente. Origem 
e evolução dos seres vivos. Sistemas do ser humano e suas respectivas funções. Programas de saúde: 
prevenção contra acidentes e doenças infecciosas, vacinação. A matéria e suas manifestações. História e 
Geografia -  O aluno e os grupos sociais: família, escola e vizinhança. Produção e organização da vida no 
espaço social: o campo, as relações cidade x campo, o processo industrial. Os recursos naturais. Os 
elementos culturais da sociedade. Organização sóciopolítico e administrativa do Brasil e do Estado do 
Espírito Santo. Os espaços regionais do estado do Espírito Santo.  
 

2 – Permanecem inalterados os demais itens dos Editais 001 e 002/2011. 
 

Vargem Alta - ES, 04 de abril de 2011. 
Elieser Rabello 

Prefeito Municipal 


