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A N E X O  II  –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
Português 
Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica: significação 
das palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo.  Morfologia: artigo, adjetivo, substantivo, numeral, 
pronome, verbo, preposição, conjunção, estrutura e formação das palavras. Fonologia: Fonema, encontros 
vocálicos, encontros vocálicos e consonantais, sílabas, acentuação gráfica, regra de acentuação, separação 
silábica, ortográfica, pontuação. Sintaxe: sujeito, predicado. 
 
Matemática 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas 
envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. 
Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional. Regras 
de três simples.      Porcentagem. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Sistema de medidas 
legais. Resolução de situações-problema.  Perímetro. Equações de 1° e 2° grau. Juros simples. 
 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de 
comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia do Brasil e do 
Município de São Paulo de Olivença. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas teóricas 
inerentes ao cargo, Lei orgânica de São Paulo de Olivença, Estatuto do Servidor de São Paulo de Olivença. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Produtos de 
limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. 
Noções de segurança no trabalho. Boas práticas de segurança. Noções de primeiros socorros. Tipos de limpeza. 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Técnicas de limpeza. Atividades específicas teóricas inerentes ao 
cargo, Lei orgânica de São Paulo de Olivença, Direitos e Deveres do Funcionário Público. 
 

MERENDEIRA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho. Alimentação e Nutrição: classificação e 
função dos alimentos; molhos e temperos; aprimoramento e balanceamento de cardápios; confecção de 
alimentos quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais utilizados; preparação dos 
alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras máquinas; guarda de utensílios, 
equipamentos e de materiais de limpeza. Estocagem, conservação, distribuição e transporte corretos dos 
alimentos; planejamento da merenda. Merenda Escolar – sua especificidade. Higiene na Manipulação de 
Alimentos: cuidados com o ambiente onde é preparada a merenda; higiene e limpeza pessoal e de utensílios; 
uso de vestimenta adequada ao manipular alimentos; higiene pessoal; controle higiênico sanitário dos 
alimentos; contaminações. Tratamento e destino do lixo; qualidade da água; prevenção e controle de insetos e 
roedores. Prevenção de Acidentes. Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo, Lei orgânica de São Paulo de Olivença, Direitos e Deveres do 
Funcionário Público. Noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndio. 
 

VIGIA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Defesa Pessoal. Direitos Humanos e Relações humanas no trabalho. Prevenção e combate a incêndio. Primeiros 

Socorros. Radiocomunicação e alarmes. Sistema de Segurança Pública. Atendimento ao público. Lei nº 

8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atividades específicas teóricas inerentes ao 

cargo, Lei orgânica de São Paulo de Olivença, Direitos e Deveres do Funcionário Público. 

 

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
Português 

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. 

Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). 
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Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Vícios de linguagem. 

Equivalência e transformação de estruturas. Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. 

Estrutura e formação das palavras. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Processos de 

coordenação e subordinação. Colocação pronominal. Equivalência e transformação de estrutura.  

 

Conhecimentos Gerais 

Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de 

comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia do Brasil e do 

Município de São Paulo de Olivença. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas teóricas 

inerentes ao cargo, Lei orgânica de São Paulo de Olivença, Estatuto do Servidor de São Paulo de Olivença. 

 

Matemática 

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Equações de 1° e 2° 

graus. Problemas envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema 

monetário brasileiro. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão 

proporcional. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Juros, Descontos. Geometria: forma, 

perímetro, área, volume, ângulo. Sistema de medidas legais. Resolução de situações-problema. Matemática. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos básicos de administração. Noções das funções administrativas: planejamento, organização, direção e 

controle. Conhecimentos básicos de administração de materiais: compra, Lei Federal 8.666, estrutura da área, 

tipos de materiais e noções de gestão de estoque (recebimento, armazenagem, distribuição e inventários). 

Conhecimentos básicos do processo de compras no serviço público. Conhecimentos básicos de orçamento 

público. Tipos e redação de documentos oficiais: ofício, memorando, exposição de motivos, mensagem, ata, 

parecer, atestado, acordo, alvará, circular, contrato, convênio, convite, declaração, despacho, edital, 

convocação, portaria, petição, memorial, resolução, requerimento, procuração, entre outros. Manual de 

Redação da Presidência da República (Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002 – Casa Civil). 

Conhecimentos básicos de documentação e arquivo: conceito, importância, natureza, finalidade, 

características, fases do processo de documentação e classificação. Recebimento, encaminhamento e sistemas 

e métodos de arquivamento de documentos oficiais em organizações públicas. Atendimento ao público: 

recepção, orientação e encaminhamentos. Noções de informática.  

 

PROFESSOR INDÍGENA NIVEL MÉDIO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Referencial curricular nacional para as escolas indígenas/Ministério da Educação. Secretaria de Educação 

Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. 

Referencial para a formação de professores indígenas/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 

2002 

Lei federal nº 11.645/2008 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Decreto federal nº 6.861/2008 - Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em 

territórios etno educacionais, e dá outras providências. 

Currículo e pedagogia indígena: organização do trabalho pedagógico e o projeto político pedagógico da Escola 

Indígena; Noções Gerais da Igualdade Racial: na Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 1º, 3º, 4º 

e 5º); no Estatuto da Igualdade Racial (Lei federal nº 12.288/2010). Os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor na Lei federal nº 7.716/1989, alterada pela Lei federal nº 9.459/1997. 

 

NUTRICIONISTA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações 

nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; 

aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; 

alimentação na infância e na adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-
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proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas hospitalares nas diferentes 

patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. 

Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. 

Nutrição e Saúde Pública: noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; 

diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. 

Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas 

de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores 

relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento 

e organização; supervisão e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. 

Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de 

temperatura no fluxo dos alimentos. 

 

PEDAGOGO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da Educação 

Nacional; Níveis e modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei nº 9394/96; As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. O Ensino Médio a partir da Lei nº 9. 394/96; As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes para Educação de Jovens e Adultos. Diretrizes 

para Educação Especial. História da Educação (Brasil). Gestão democrática na escola: a construção do projeto 

político - pedagógico. Os Referenciais Nacionais para a Formação de Professores: papel do professor no 

coletivo escolar; As novas competências requeridas para o ensino. Organização curricular; Fundamentos do 

currículo centrado em disciplinas/conteúdos e do currículo centrado em áreas; A organização do currículo por 

áreas de conhecimento; Currículo orientado para a construção de competências. O ensino - aprendizagem no 

contexto do currículo por competências: o processo ensino - aprendizagem: atores e componentes; 

Aprendizagem e desenvolvimento; A metodologia dos projetos didáticos; Avaliação diagnóstica e formativa; A 

análise de erros numa perspectiva de orientação/reorientação do ensino. A especificidade do pedagogo – 

saberes pedagógicos e atividade docente. 
 

PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e dos 

parágrafos.  

Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação 

contextual de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de 

coordenação e subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de 

palavras. Funções das classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento 

e colocação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Fundamentos da Educação; Concepções e tendências pedagógicas 

contemporâneas; Relações socioeconômicas e político - culturais da educação; Processo ensino-aprendizagem: 

papel do educador, do educando, da sociedade. Avaliação. Educação inclusiva. Educação e 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 Escolares, processos 

metodológicos e avaliação da aprendizagem; Novas tecnologias da informação e comunicação e sua 

contribuição com a prática pedagógica; Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 

Planejamento: a realidade escolar; o planejamento e o projeto pedagógico da escola; Lei nº 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional; Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 

10.639/03 – História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos -

2007 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. Ensino e aprendizagem da gramática normativa. 

Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita. Variações linguísticas; norma padrão. O texto: tipologia 
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textual; intertextualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise linguística. Leitura e 

produção de textos. Literatura brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Aritmética e conjuntos: os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais 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. Espaço e forma: geometria plana, plantas e 

mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. Tratamento de dados: fundamentos de 

estatística; análise e interpretação de informações expressas em gráfico s e tabelas. Resolução de Problemas. 

História da Matemática.Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. As categorias de análise atuais do pensamento 

geográfico. A regionalização do Brasil. Sociedade, Industrialização e Regionalização do Brasil. A regionalização 

do mundo. A mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no final do século XX e nos dias de hoje. A 

geopolítica e as redefinições do território: os conflitos políticos, étnicos - religiosos e a nova organização 

econômica mundial. Interação sociedade - natureza: os impactos ambientais, o uso e a conservação do solo, da 

água e da cobertura vegetal. As mudanças climáticas. Geoecologia: o clima, os solos e a biota. Sociedade 

industrial e o ambiente. O atual período técnico – científico informacional na agricultura e na indústria: 

inovações tecnológicas, fluxos de capital e de informações. População e industrialização e urbanização 

brasileira. Agricultura brasileira: transformações recentes. Representações cartográficas: conceitos e 

linguagens. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Ensino de História: saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos;  metodologias do 

ensino de História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento 

histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade. Passagens da Antiguidade 

para o Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Europeia do século XV; Formação do Mundo Contemporâneo; 

História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história 

brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. Aspectos da 

História da África e dos povos afro-americanos e ameríndios; História da América. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico - Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro - Brasileira e 

Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Histórico, características e importância social. Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: 

desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória, concepção de aulas abetas, aptidão física e crítico-

superadora. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física 

e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da 

educação física. Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; 

Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; 

Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; 

danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias 

associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais: atletismo, natação, coletivos: futebol de campo, 

futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. 

Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. 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; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Elementos 

organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de 

ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação 
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Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores 

estéticos. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação didática e metodológica 

desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Modelos da origem e evolução do Universo e da Terra. 

Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua. Origem, organização e evolução dos seres vivos. Biodiversidade 

no planeta. Transformações químicas no ambiente e nas práticas da vida diária. Propriedades da matéria e sua 

relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de energia no cotidiano: luz, calor, 

eletromagnetismo, som e movimento. Relações de consumo, degradação ambiental e a busca da 

sustentabilidade. A complexidade das questões ambientais nas suas dimensões global e local. Interferência do 

ser humano nos ciclos naturais e impactos ambientais. Promoção da saúde individual e coletiva e ações 

voltadas para melhoria da qualidade de vida. Funções vitais do organismo humano. Sexualidade humana, 

contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Conhecimento científico e 

tecnológico como construção histórica e social. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE ARTES – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
A produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a diversidade 

cultural brasileira.  

A Arte como Linguagem: as linguagens das artes visuais, audiovisuais, música, teatro e dança. Diálogo da Arte 

brasileira com a Arte internacional. Museus, teatros e espaços expositivos. Pluralidade cultural: códigos 

estéticos e artísticos de diferentes culturas. Interculturalidade: a questão da diversidade cultural no ensino de 

Arte. Arte e Educação: o papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte e o educando. O 

ensino e a aprendizagem em arte: o fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da 

produção artística em sala de aula. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 

PARA PROFESSOR DE ESPANHOL – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe; Vocabulário. Compreensão de textos 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 e Prática escrita como letramento. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

 

PARA PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e produção de textos verbais e não-verbais, de textos orais e escritos; 

Tipologia textual e gêneros de circulação social: estrutura; objetivos discursivos do texto; aspectos linguísticos; 

Elementos de coesão do texto: aspectos gramaticais e aspectos semânticos; Elementos de coerência do texto: 

organização dos enunciados e das partes do texto; Variabilidade linguística: norma culta e variedades regionais 

e sociais; registros formal e informal do uso da língua; Argumentação: fato e opinião; fundamentação do 

argumento; pertinência; suficiência; reescritura; Fonologia: fonema e letra; sílaba, encontros vocálicos e 

consonantais, dígrafos; ortografia; acentuação tônica e gráfica; Alfabetização e letramento: aspectos 

linguísticos como instrumentos para a leitura e a produção de textos; procedimentos de revisão textual e de 

reescritura. 2. MATEMÁTICA: Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números 

Racionais: significados, representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta 

numérica; Operações com números naturais e racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo 

das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números 

primos; Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e inequações; Espaço e forma: descrição, 

interpretação e representação da localização e movimentação de pessoas e objetos.  

Figuras geométricas espaciais e planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição, 

decomposição, ampliação, redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; 

sistemas de medidas decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e 
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conversões; medidas de tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro 

e área; aplicações geométricas; Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e 

gráficos. Média aritmética. Probabilidade; Recursos para o ensino de Matemática: resolução de problemas, 

jogos, história da Matemática e elementos tecnológicos. 3. 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 infecto-contagiosas; 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. 4. HISTÓRIA: Fontes históricas, periodização e elementos históricos (homem, 

cultura, espaço e tempo). Formação da sociedade brasileira – os elementos formadores do povo brasileiro: os 

indígenas, os portugueses, os africanos, os imigrantes. Diferentes manifestações culturais. Acontecimentos 

políticos, econômicos e socioculturais dos diferentes períodos da História do Brasil (colonial, imperial e 

republicano). História do Estado do Amazonas (do século XVI aos dias atuais). Construção dos conceitos de 

tempo: duração, simultaneidade, posterioridade e anterioridade. 5. GEOGRAFIA: Localização espacial: círculos 

terrestres, coordenadas geográficas, projeções cartográficas, pontos cardeais e colaterais. Representação do 

espaço e linguagem dos mapas: escalas, plantas e convenções cartográficas. Caracterização do espaço 

geográfico: relevo, solo, hidrografia, clima e vegetação; transformações naturais e humanas. Espaço brasileiro: 

população, urbanização, grandes divisões do espaço, recursos naturais, questão agrária, processo de 

industrialização, inserção na economia globalizada e questão ambiental. Construção dos conceitos de espaço 

(relações topológicas, projetivas e euclidianas) e de grupos sociais. Discussão, reflexão e posicionamento 

crítico, como prática relevante para o desenvolvimento da cidadania. 

 

 


