ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de
Geografia, Professor de História.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de Textos, A Organização Textual dos Vários Modos
de Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia, Classe, Estrutura, Formação e
Significação de Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação de
Palavras, Oração e seus Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da
Oração, A Estrutura do Período, As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo,
Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Concordância
do verbo e do adjetivo com o substantivo, Sinônimos e antônimos, Linguagem Figurada,
Pontuação, Crase, Sintaxe de Colocação.
CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional. O Estado da Bahia e o
Município de Baixa Grande. Aspectos Históricos e Econômicos, Emancipação Política,
Administração Municipal, Poder Legislativo e Executivo, Personalidades do Município,
Localização, Limites, Recursos Naturais, Clima, Relevo, Vegetação, Ocorrências Minerais,
Agricultura, Manifestações Religiosas e Folclóricas.
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Conceitos básicos de ambiente Windows e suas
funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão,
Word e Excel. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação:
browsers, Internet Explorer, correio eletrônico e busca e pesquisa. Conceitos básicos de
tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e
programas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR DE INGLÊS: Compreensão de textos,
estruturas gramatical, frase nominal: substantivo (gênero e numero), adjetivo (gênero, numero
e grau), artigo definido e independente e outros modificadores, pronomes, numerais cardinais e
ordinais, conjunção: coordenação, subordinação, discurso indireto, preposições e locuções
prepositivas, frase declarativa e interrogativa, verbos: auxiliares, regulares, irregulares, forma
passiva, discurso indireto, modais, infinitivos e gerúndio, período simples e período composto,
advérbios e locuções adverbiais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 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; fundamentos de matemática financeira; Os objetivos da Matemática na Educação
Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio; Geometria
plana, plantas e mapas; Geometria espacial; Geometria métrica; geometria analítica;
Fundamentos de estatística; Análise combinatória e probabilidade; Análise e interpretação de
informações expressas em gráficos e tabelas;
PROFESSOR DE CIENCIAS ESPECÍFICOS: Química celular: carboidratos, lipídios, proteínas,
ácidos nucléicos, água, sais minerais, vitaminas: características e funções. Citologia:
descoberta das células, classificação das células. Tipos celulares: célula procariótica (estrutura

e funcionamento). Célula eucariótica (estrutura e funcionamento). Membranas biológicas:
organização molecular, funções. Organelas celulares: morfologia, função. Inter-relações.
Núcleo celular: cromatina, cromossomos; o DNA e a coordenação do metabolismo celular:
transcrição e tradução. Bioenergética: Processos de obtenção de energia pelos seres vivos:
quimiossíntese, fermentação, fotossíntese, respiração; organismos autótrofos e heterótrofos.
Fisiologia comparada: fisiologia animal comparada: revestimento,sustentação.Locomoção,
digestão, respiração, circulação, excreção, integração entre sistema nervoso e endócrino,
fisiologia vegetal comparada: absorção,condução,crescimento, desenvolvimento, reprodução.
Genética: Os trabalhos de Mendel. Padrões de herança: monogênica, poligênica, pleiotropia.
interações genéticas. Genótipo, fenótipo e meio ambiente. Mutação: caracterização, tipos,
efeitos. Agentes mutagênicos. Ecologia: Ecossistemas. Fatores abióticos e bióticos.Energia
nos ecossistemas: níveis tróficos, teias alimentares. Relações entre os seres vivos. Poluição
ambiental: a ação do ser humano sobre os ecossistemas. Fundamentos de educação
ambiental. Lei n°9795, de 27/04/1999. Ecologia de populações. Ecologia de comunidades.
Evolução e diversidade biológica: História. Repercussões na biologia. Teoria Darwiniana da
evolução. Teoria sintética da evolução (Neodarwinismo). Origem da vida: hipóteses. Evolução
gradual dos sistemas químicos. Evolução dos grandes grupos. Taxonomia biológica.
Diversidade biológica. Tópicos da biologia moderna: organismos geneticamente modificados.
Clonagem. Células-tronco. Fundamentos de biogeografia.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA ESPECÍFICO: O espaço geográfico os conceitos de
paisagem, lugar, região e território e suas interações natureza X sociedade. Estudo dos
aspectos naturais do espaço: relevo e modelado da Terra, solos, clima, vegetação dos biomas
brasileiros. Águas continentais (rios), oceanos e mares: A importância deste recurso para a
economia e para a geopolítica. Usos e poluição da água: A água como fonte de vida e fonte de
energia. Os desequilíbrios ambientais nas cidades: O aquecimento global, Efeito estufa, as
Ilhas de calor, Chuvas ácidas. Os desequilíbrios ambientais suas interferências nos
ecossistemas do Brasil e nos centros urbanos: o papel da sociedade do consumo frente a
estes problemas. A questão ambiental no Brasil: desequilíbrios degradação e APAS: Políticas
ambientais. Formação dos solos: Rochas e Intemperismo, tipos de solos. A importância do solo
para a agricultura: o espaço agrário. A relação do espaço agrário com a indústria brasileira,
pólos industriais no campo. Relações produtivas no campo: a questão fundiária. O Processo de
Globalização: o mundo desenvolvido e o terceiro mundo subdesenvolvido em vias de
desenvolvimento. Aspectos da economia do Brasil e do mundo: A indústria dependente país da
concentração de renda e do aprofundamento das desigualdades sociais. O espaço industrial no
Brasil: regiões concentradas e áreas periféricas com baixa concentração de indústrias; uma
questão geopolítica. O espaço urbano e a dinâmica nas cidades: o processo e os movimentos
migratórios no Brasil. O processo de metropolização e os problemas urbanos: redes e fluxos;
os espaços da rapidez e da lentidão, os fixos e fluxos. População e espaço brasileiro: A
ocupação territorial e a distribuição da população no Brasil. As pirâmides populacionais,
etárias, e de desenvolvimento do Brasil. Transportes: A evolução e a atual situação dos meios
de transportes no Brasil. A utilização dos meios de transporte na circulação das mercadorias o
comércio interno e comércio externo. A transformação do espaço mundial: o capitalismo
emergente, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. A disputa geopolítica: os blocos de
poder. Geopolítica: a ação do Estado e o planejamento territorial. As políticas de gestão e
intervenção no espaço geográfico. Cartografia: A importância dos mapas para a leitura,
localização e análise dos aspectos humanos, sociais e naturais do espaço.
PROFESSOR DE HISTÓRIA ESPECIFÍCOS: 1- Os Fundamentos Antigos da Civilização
Ocidental; Grécia: Formação Política, Social e Econômica Roma: Formação Política, Social e
Econômica. 2-As Transformações na Europa e no Mediterrâneo; Desagregação do Mundo
Romano Ocidental; A Civilização Muçulmana; O Sistema Feudal. 3- A Transição do Feudalismo
para o Capitalismo; A Crise Estrutural do Sistema Feudal; A Formação dos Estados Nacionais;

O Absolutismo da Época Moderna; A Expansão Ultramarina e a Formação dos Impérios
Coloniais. 4- O Brasil no Sistema Colonial Português; O Mercantilismo e as Bases da
Colonização; A Organização Administrativa Colonial; Apogeu e Crise do Sistema Colonial. 5- A
Consolidação do Capitalismo; Revolução Industrial; A Ilustração e as Críticas ao Antigo
Regime; Revolução Americana; A Revolução Francesa e o Fim do Antigo Regime; A Era
Napoleônica. 6 - Formação e Consolidação do Estado Monárquico Brasileiro; Organização
Política e Sócio Econômico do Império Brasileiro; O Governo Regencial.7 - Hegemonia e Crise
do Capitalismo. 8 - O Crescimento do Proletariado e as Idéias de Contestação do Capitalismo.
9 - A Expansão Imperialista e Colonialista. 10 - Da Instalação do Segundo Império à Crise
Estrutural que levou à República. 11 – A Estrutura Econômica, Social e Política. 12 - A Crise
Final do Império e a Proclamação da República 13 - A Primeira Guerra Mundial. 14. A
Revolução Russa de 1917. 15 - A República Velha no Brasil (1889 – 1930). 16 - As
Contradições Sócio-Econômicas; A Estrutura de Poder; A Revolução de 1930. 17 - Os
Fascismos do Entre – guerras. 18 - A Segunda Guerra Mundial. 19 - A República Brasileira de
1930 a 1945. 20 - O Mundo Pós Guerra; A Oposição entre Capitalismo e Socialismo: A Guerra
Fria. 21 - O Movimento Militar de 1964 no Brasil. 22 - O Mundo Atual.

