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Aditivo nº 05 ao Edital do Concurso
1. Atualiza os programas dos seguintes cargos: Técnico em Edificações, Pedagogo,
Psicólogo Clínico, Psicólogo Escolar e Professor de Geografia.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e especificidades.
Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. Informações implícitas. Funções da
Linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, modalização em discurso segundo, ilha
textual). Paráfrase; 4. Sequências textuais (narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação
linguística; 6. Níveis de Linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos,
homônimos, hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e
subordinadas, termos da oração). Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e
colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação gráfica; 12. Pontuação.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Interpretação de desenhos e plantas. 2. Elaboração de
desenhos de várias escalas. 3. Conhecimento prático de trabalhos em teodolito e níveis em
levantamentos planialmétricos. 4. Cálculos de áreas e volumes através de métodos fotográficos
e aritméticos. 5. Redação e elaboração de descrição de registros. 6. Cálculo de coordenadas. 7.
Conceitos sobre Normas de Segurança do Trabalho e uso de EPI’s. 8. Ética Profissional. 9.
Materiais utilizados na construção civil. Materiais cerâmicos e refratários; Materiais poliméricos
e plásticos; Materiais metálicos; Materiais betuminosos e impermeabilizantes; Vidros; Madeiras;
Tintas e vernizes. Argamassas e concretos: suas propriedades frescas e endurecido, suas
aplicações, formas de dosagem, ensaios de laboratório e de campo, controle tecnológico de
qualidade. 10.Análise estrutural em vigas isostáticas; dimensionamento de vigas isostáticas e de
lajes maciças; desenho estrutural e quantitativo de armaduras. Caracterização dos elementos
estruturais dos edifícios; Tópicos sobre lançamento de estruturas; Noções de segurança das
estruturas; Ações atuantes na estrutura; Tipos Usuais de Lajes nos Edificios; Noções sobre cargas
e esforços em vigas de edifícios; 11-Instalações prediais: de água fria e de esgoto sanitário. Partes
componentes. Sistema residencial elétrico de baixa tensão. Conceitos básicos de eletricidade.
Normas da ABNT e ENERGISA. Etapas de elaboração de um projeto. Divisão de circuitos de
iluminação e força. Levantamento do material. 12-Mecânica dos solos; Investigações
geotécnicas; Índices físicos dos solos; Textura dos solos; Plasticidade e consistência;
Características mecânicas dos solos; Fundações. 13-Planejamento. Acompanhamento e controle
de obras e serviços. Levantamento de quantitativos. Composição de custo. Composição de B.D.I.
Orçamentos. Cronogramas físicos. Cronogramas financeiros. Conceitos de qualidade.
Ferramentas de gestão da qualidade. Certificação da qualidade de produtos e de sistemas.
Elementos do sistema de gestão da qualidade em empresas construtoras. Normas da Série ISO
9000. Sistemas evolutivos de certificação da qualidade. 14-Técnicas de construção: Serviços
preliminares, Movimento de terra, Fundação, Impermeabilização, Estrutura, Alvenaria,

Instalações, Coberta, Revestimentos, Pavimentação, Esquadrias e vidros, Pintura, Limpeza final
e entrega da obra.

PEDAGOGO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras).
Fonética (acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto
por coordenação e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica
(significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS: 1 - Histórico e Contextualização do Pedagogo. 2 - Função e Papel do Pedagogo.
3 - Pedagogo e o Trabalho Coletivo. 4 - Tendências Pedagógicas. 5 - Currículos e Conhecimentos.
6 - Planejamento de Ensino. 7 - Avaliação de Ensino. 8 - Lei de Diretrizes e Bases (Lei n° 9.394,
de 20 de Dezembro de 1996). Contribuições teóricas ao processo de ensino-aprendizagem:
B.F.Skinner, Carl Rogers, Jean Piaget, Lev. S. Vygo-Tsky e Paulo Freire. Projeto Político
Pedagógico. Projetos e Programas. Conselho de Classe. Conselho Escolar.

PSICÓLOGO CLÍNICO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras).
Fonética (acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto
por coordenação e subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica
(significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS: Teoria de Personalidade: - Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson,; Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Entrevista
Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de
Classes.Transtornos da personalidade Avaliação psicológica da personalidade. Avaliação
psicológica de adultos. Avaliação psicológica na clínica. Psicopatologia. Psicologia hospitalar.
Ética na avaliação psicológica e Código de Ética. Psicologia dos grupos. Psicanálise: o
inconsciente e a repetição. Depressão, luto e melancolia.

PSICÓLOGO ESCOLAR
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras).
Fonética (acentuação gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto
por coordenação e subordinação, regência verbal e nominal, colocação CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS: Teoria de Personalidade: - Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson,; Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Psicopatologia.
Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de
Classes. Cultura e Personalidade: “Status”, papel e o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade.
Interação Social. A Psicologia Social no Brasil. Aconselhamento Psicológico. Desenvolvimento
X Aprendizagem. Abordagem Psicológica da Educação. Código de Ética.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
DIDÁTICA: –1 -a didática e a formação profissional do professor; 2 - educação: valores e
objetivos; 3 - aprendizagem: conceito e tipos; 4 - tendências pedagógicas; 5 -tipos de planos de

ensino; 6 -objetivos de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos de ensino e avaliação. 7
-LDBN, 8 -PCN’S. 9-Projeto Político Pedagógico, 10-Projetos no cotidiano da escola. 11Educação Inclusiva. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: As relações sociedade natureza no
ensino da geografia; Os princípios e objetos de estudos da Ciência Geográfica e suas relações
com a natureza; Sistemas econômicos do mundo atual; Globalização; As relações de produção,
circulação, distribuição e consumo do comércio; As fases da industrialização mundial e
brasileira; A produção de energia mundial e no Brasil; O processo da urbanização mundial e
brasileiro; a relação campo / cidade e a relação com o meio ambiente; A produção agropecuária
mundial e brasileira: População mundial e brasileira; A regionalização do território brasileiro; As
regiões geoeconômicas brasileiras; O processo de ocupação do território brasileiro; A divisão
política-administrativa e o planejamento da organização do território brasileiro; Os grandes
conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo de utilização, conservação e degradação; Os
recursos minerais do Brasil; Escala geológica do tempo; Aspectos físicos do Brasil (relevo, clima,
vegetação, hidrografia); A questão ambiental (ecossistemas, impactos naturais e urbanos,
poluição, movimentos e lutas em defesa do meio ambiente), Cartografia e Geografia da
Pernambuco.

Belo Jardim-PE, 12 de novembro de 2019.
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