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COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 

PROGRAMA DA PROVA 
 
 

   MODALIDADE:  . PSICOPEDAGOGO  
 
 
 

I) PORTUGUÊS 
 - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 
grau). 

Conteúdo: Atividades de Linguagem; 
atividades de reflexão e operação sobre linguagem; atividades 
relativas ao estudo da gramática tradicional; fonética; 
morfologia; sintaxe; ortografia; pontuação; semântica e análise 
sintática. Interpretação de Textos. 
 
 

II) MATEMÁTICA 
   - Programa da Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo para o curso regular do Ensino Médio (2° 
grau). 

  Conteúdo: Operações fundamentais; potenciação e 
radiciação; sistemas de medidas (decimais e não decimais); 
geometria (perímetros, áreas e volumes); razão e proporção; 
divisão proporcional; regra de três (simples e composta); 
porcentagem, juros (simples e composto); equações (1° e 2° graus); 
e, sistemas de equações com duas incógnitas. 
 
 

III) CONHECIMENTOS GERAIS 
                   - Noções básicas do perfil socioeconômico, 
histórico e geográfico do município de Novais; noções sobre a 
Lei Orgânica Municipal; noções sobre direitos e deveres dos 
servidores municipais; atualidades; e, noções sobre a 
Constituição Federal. 
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IV) CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
- Avaliação e intervenção psicopedagógica; 

Formas de interagir na afetividade com a criança e/ou 
adolescente; conteúdos de organização do ambiente (espaço 
físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de 
cada criança ou adolescente); Ludicidade / arte e educação da 
criança; Formas de auxílio à criança e ao adolescente para 
lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima 
e construção da identidade; Organização de registros;  
condutas de acompanhamento nos serviços de saúde, escola e 
outras atividades do cotidiano; noções do Estatuto da Criança 
e do Adolescente; noções das rotinas escolares no Município; 
Atuação do Psicopedagogo em Equipes Multiprofissionais nas 
instituições de educação; conhecimentos específicos de 
intervenção e instrumentos. Questões ambientais do atendido 
na área da educação. Ética Profissional. Noções do Programa 
Brasil Alfabetizado. Noções da Lei de Diretrizes e Bases 
Nacional.  

 
 

 
 

SANDRA BRAGA REZENDE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS 
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