PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Surubim, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação do
Anexo III das Normas Complementares ao Edital, referente ao Programa do Cargo de Professor de
Creche.

PROFESSOR DE CRECHE
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e compreensão de texto: Diferentes usos e finalidades sociais da leitura/escrita; Relações do
texto com o contexto/situação de produção; Relações lógicas e sintático-semânticas:
(tempo/causa/explicação/finalidade/comparação/adi-ção/conclusão/alternância/adversidade/concenso etc);
Idéia principal e secundária; Ordenação de fatos e idéias; Resumo; Interpretação de frases e expressões;
Interpretação de figuras de linguagem; Interpretação de opiniões e seus fundamentos;
Identificação/caracterização de personagens. 2 Produção de texto: Produção de diferentes tipos de texto
verbal / unidade temática e semântica / sinais de pontuação / ortografia / coesão / coerência / seleção
vocabular / clareza /consistência argumentativa) 3. Vocabulário: Significado das palavras:
sinônimo/antônimo/ homônimo/hipônimo/hiperônimo/polissemia/ sentido próprio e figurado/variação das
palavras); Formação das palavras e constituição do léxico: (primitivas e derivadas/composição/radicais
gregos e latinos/evolução das palavras/famílias das palavras/elementos constituintes da palavra) 4.
Estilística e usos da linguagem: Figuras de linguagem; Colocação dos termos na oração; Variação
lingüística; Gêneros literários; Estilística da fala; Discurso direto e indireto; Seleção lexical; Linguagem
oral e escrita; Linguagem dos diferentes meios de comunicação; Versificação. 5. Fonética, fonologia e
ortografia: Natureza da escrita alfabética/importância do sistema ortográfico; Som e grafia; Tipos de
letras; Ordem alfabética; Letra maiúscula e minúscula; Vogais, consoantes e semivogais; Encontros
vocálicos e consonantais; Padrões silábicos; Sílaba; Acentuação. 6. Frases, períodos, orações: conceito,
classificação, função; Tipos de sujeitos e predicados; Substantivos e pronomes – conceito, classificação,
flexão e funções; Verbos – conceito, classificação, flexão; Concordância verbal; Regência verbal e
nominal; Complementos verbal e nominal; Classes gramaticais: classificação, flexão e função (adjetivo e
locução adjetiva, advérbio, artigo, conjunção, numeral); Vocativo.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Fundamentos filosóficos, socioantropológicos e psicológicos do processo educacional. 2. A escola e a sua
função social. 3. Processo de ensino-aprendizagem: dimensões cognitiva, socioafetiva e cultural. 4.
Legislação Educacional vigente. 5. Gestão escolar e projeto político pedagógico numa perspectiva de
inclusão, autonomia e qualidade social. 6. Constituição de competências e processo de avaliação da
aprendizagem. 7. O planejamento como instrumento organizador da ação educativa e a organização do
ensino.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Organização e planejamento da Educação infantil. Aspectos filosóficos e sociológicos da educação: a
função social das creches e pré-escolas. Aspectos teóricos e metodológicos da prática educativa.
Fundamentos teóricos do construtivismo: as teorias de Piaget, Vygotsky e Ferreiro. Prática docente na
Educação Infantil: objetivos, metodologias e avaliação. Características da criança de 0 a 6 anos.
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