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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

➔ DISCIPLINAS COMUNS A TODAS ÀS FUNÇÕES: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 

Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Novo acordo 
ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. 
Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. 
Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, 
proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 
símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e 
compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. 
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, 
oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - 
objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, 
vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – 
emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, 
parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  
Bibliografia referencial:  

✓ Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013 
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).  

✓ Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 
2000). Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011).  

✓ Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br).  
✓ Sites para estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br, 

www.soportugues.com.br, www.conjugacao.com.br.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS, DO MUNICÍPIO E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES 

Questões relacionadas ao Município de Paranapanema/SP: história, características geográficas, população, 
aniversário, gentílico, lema, pontos turísticos, topônimo, demografia, hidrografia, rodovias, municípios limítrofes, 
histórico do município, aspectos econômicos, aspectos sociais, panorama sócio cultural, etc. Questões de atualidades 
relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, 
Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos contemporâneos divulgados 
na mídia local, nacional e internacional.  
Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo:  

✓ Site da Prefeitura de Paranapanema/SP 
✓ Wikipédia – Paranapanema/SP; Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, 

www.estadao.com.br,  www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e atualidades. 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 05 QUESTÕES 

As inteligências múltiplas e seus estímulos: relação entre inteligência e aprendizagem. Novas competências 
profissionais para ensinar: competências que se pretendem nos alunos e professores e como desenvolvê-las. Teorias 
Psicogenéticas - Piaget, Wallon e Vygostsky. Tópicos de Didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática; Didática 
e democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo de ensino na escola; O processo de ensino 
e o estudo ativo; Os objetivos e conteúdos de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de organização do 
ensino; A avaliação Escolar; O planejamento escolar; Relações professor-aluno na sala de aula. Indisciplina na escola. 
Teorias psicogenéticas.  
Bibliografia referencial:  

✓ ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 2008).  
✓ ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula (Vozes, 2001).  
✓ AQUINO, Julio Groppa (Org). Indisciplina na Escola: Alternativas Teóricas e Práticas (Summus, 1996).  
✓ DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In: ___. Educação: um tesouro a descobrir. Cap. 04 

(Cortez, 1998).  
✓ FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (Paz e Terra, 1997).  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1
http://michaelis.uol.com.br/
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http://www.portugues.com.br/
http://www.soportugues.com.br/
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA/SP 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 04/2021 
 

 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 04/2021                                                  PREFEITURA DE PARANAPANEMA/ SP - Página 2 

✓ LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em discussão (Summus, 1992).  
✓ LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013).  
✓ LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez, 1998).  
✓ MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Cortez, 2011).  
✓ PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar.  
✓ HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monserrat. A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho: O 

Conhecimento é um Caleidoscópio (Penso, 2016). 
 

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO: 05 QUESTÕES 

✓ Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm).  

✓ Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1º ao 6º, 53 a 59, 83 a 85 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm).  

✓ Constituição Federal, artigos 205 a 214 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).  
 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO 
 

3.01 – PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 05 QUESTÕES 
Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica 
e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. 
Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A 
organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdo do ensino e da 
aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho 
e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na 
prática escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas 
e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão 
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente. Atendimento 
educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. Política Nacional de Educação Especial, na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Atribuições do Professor do AEE. Sala de recursos multifuncionais. Deficiência Física e 
AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e AEE. Pessoas com Surdez e AEE. Transtornos globais do 
Desenvolvimento e AEE. Decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008. Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009. 
Atualidades Profissionais.  

 
3.02 – PEB I 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 05 QUESTÕES 
Processos de ensino aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos; Mediação professor-
aluno, procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento; A infância e 
sua singularidade na educação básica: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem; Direitos de 
aprendizagem do aluno; Sequências didáticas; Projetos de ensino nas séries iniciais; Diretrizes curriculares nacionais do 
ensino fundamental I; Parâmetros curriculares nacionais (PCNs) e do pacto nacional pela alfabetização na idade certa 
(PNAIC); Conceito e diferenças entre: hipóteses de escrita, hipóteses de leitura, estratégias de leitura e de heterogeneidade; 
Metodologias diferenciadas na sala de aula para atender especificidades sobre as demandas de aprendizagem; Eixos 
temáticos de língua portuguesa: oralidade, leitura, escrita, produção textual, valorização da cultura escrita, alfabetização, 
letramento e gêneros textuais orais e escritos; Processo de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação do/no processo de 
alfabetização e letramento; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação; Política nacional de educação inclusiva e trabalho pedagógico. O Ensino Fundamental na Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC.  
 
 
3.03 – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.  Objetivos Gerais da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Estratégias de leitura. Estrutura dos 
textos e dos parágrafos. Abordagem por meio dos gêneros discursivos. Produção escrita. Análise Sintática. Análise 
Morfológica. Análise Semântica. A importância da gramática. A formação de alunos leitores. A oralidade na aula de 
Língua Portuguesa. A comunicação e a educação. Literatura Brasileira: principais características e principais autores 
e obras dos períodos: Colonial, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, 
Simbolismo, Pré-modernismo, Modernismo, Literatura brasileira no pós-modernismo e na contemporaneidade. Novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, 
narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão 
silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. 
Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. 
Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. 
Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e 
flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e 
período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, 
objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. 
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da 
vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, 
travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Estilística: Figuras de 
linguagem. Vícios de linguagem – pleonasmo vicioso, barbarismo, solecismo, anfibologia, cacofonia, eco, hiato, 
colisão. Figuras de palavras - metáfora, catacrese, comparação, metonímia, perífrase, sinestesia, etc. Figuras de 
construção: elipse, pleonasmo, polissíndeto, inversão, anacoluto, silepse, onomatopeia, repetição, etc. Figuras de 
pensamento: antítese, apóstrofe, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, paradoxo, personificação, reticência, 
retificação, etc. Figuras de som – aliteração, assonância, onomatopeia, Língua e Arte Literária: Estilo. Gêneros 
literários. Ficção. Versificação. Ritmo. Encadeamento. Rima. Estrofe, etc. Reconhecimento de autores e obras básicas 
da Literatura Brasileira.  
 
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 2 – Língua Portuguesa. Volume 10 - Temas Transversais (MEC/SEF, 1998). (http://portal.mec.gov.br).  

✓ BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa (Moderna, 2000).  
✓ BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira (Cultrix, 1983).  
✓ CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa (Companhia Editora Nacional, 

2000). HOUAISS - Dicionário de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011).  
✓ KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura (Pontes, 1999).  
✓ MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês (Melhoramentos, 2007).  
✓ SCHNEUWLY, Bernard et al. Gêneros orais e escritos na escola (Mercado de Letras, 2004).    

 
3.04 – PEB II – INGLÊS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação. Objetivos Gerais das Línguas Estrangeiras no Ensino Fundamental. Conteúdos propostos para terceiro 
e quarto ciclos. Avaliação. Orientações didáticas. Compreensão escrita. Orientações didáticas para o ensino de 
compreensão escrita. Pré-leitura. Leitura. Pós-leitura. Compreensão oral. Orientações didáticas para o ensino da 
compreensão oral. Produção escrita. Produção oral. Orientações didáticas para o ensino da produção escrita e da 
produção oral. Orientações para uma avaliação formativa. Caracterização do objeto de ensino: Língua Estrangeira. A 
natureza sócio interacional da linguagem. A relação entre língua estrangeira e língua materna na aprendizagem. Os 
conhecimentos sistêmico, de mundo e da organização textual.  A projeção dos conhecimentos na construção do 
significado. Os conhecimentos sistêmicos, de mundo e de organização textual e o processo de ensinar e aprender 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA/SP 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 04/2021 
 

 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 04/2021                                                  PREFEITURA DE PARANAPANEMA/ SP - Página 4 

Língua Estrangeira. Os usos dos conhecimentos e o processo de aprender e ensinar Língua Estrangeira. Papel da 
área de Língua Estrangeira no ensino fundamental diante da construção da cidadania. A relação do processo de 
ensinar e aprender Língua Estrangeira com os temas transversais.  leitura, a escrita e a linguagem oral em inglês 
como língua estrangeira. O sistema verbal da língua inglesa. As estruturas sintáticas e morfológicas da língua inglesa. 
As classes gramaticais da língua inglesa: usos das diferentes classes. A compreensão de text’s. English Language. 
Language as communication: language system: phonology, morphology, syntax. Teacher development and teaching 
practice: objectives in teaching English as a foreign language: methods, approaches, techniques and resources; the 
four skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting and producing materials.  
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 9 – Língua Estrangeira. Volume 10 - Temas Transversais (MEC/SEF, 1998) (http://portal.mec.gov.br).  

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Indagações sobre currículo. Cadernos: 1 a 5 (MEC/SEF, 2008) 
(http://portal.mec.gov.br).  

✓ CASTRO, S.T.R. Teoria e Prática na Reconstrução da Concepção de Linguagem de Professores de Línguas. 
(Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Belo Horizonte, vol. 2, nº 1, pp. 83-94, 2002, disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v2n1/05.pdf).  

✓ MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês (Melhoramentos, 2007).  
✓ MURPHY, Raymond. Essential Grammar (Cambridge, 2007).  

 
3.05 – PEB II – MATEMÁTICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação. Matemática no Ensino Fundamental: o conhecimento matemático, aprender e ensinar Matemática no 
Ensino Fundamental, a resolução e problemas e o ensino-aprendizagem em Matemática, alguns caminhos para fazer 
“Matemática” na sala de aula, objetivos gerais para o ensino fundamental, conteúdos de Matemática para o Ensino 
Fundamental. Terceiro e quarto ciclos: ensino e aprendizagem, objetivos, conteúdos propostos, critérios de avalição, 
orientações didáticas. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão, 
proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. 
Juros simples e compostos. Desconto. Equação do 1.º e 2.º graus.  Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, 
ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, mediana, moda, 
espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber matemático; o aluno e o saber 
matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de 
Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: 
possibilidades da história da Matemática; jogos nas aulas de Matemática; o uso das calculadoras.  

Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 3 – Matemática. Volume 10 - Temas Transversais (MEC/SEF, 1998). (http://portal.mec.gov.br).  

✓ D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática (Papirus, 2006).  

✓ DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: Matemática (Ática, 2012).  

✓ GIOVANNI, José Ruy et al.  Matemática Completa (FTD, 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática: Volume Único 
- Ensino Médio (Atual Editora, 2004). 

 

3.06 – PEB II – CIÊNCIAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v2n1/05.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
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Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.  Objetivos Gerais das Ciências Naturais no Ensino Fundamental. O conhecimento científico: evolução 
histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões 
sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o 
homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre 
estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. 
Citologia. Embriologia. Histologia. Organização e diversidade dos seres vivos. Fisiologia Vegetal. Fisiologia Animal. 
Genética. Evolução. Ecologia. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: 
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos 
teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações químicas. 
Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos.  
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).  

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 4 – Ciências Naturais. (MEC/SEF, 1998). Volume 10 - Temas Transversais (http://portal.mec.gov.br).  

✓ AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna (Moderna, 2006).   
✓ ARAÚJO, Marcos.  Química Completa (FTD, 1997). BONJORNO, Regina et al. Física Completa (FTD, 2001).  
✓ GOWDAK, Demétrio; MATTOS Neide S. de. Biologia (FTD, 2010).   

 
3.07 – PEB II – ARTE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.  Objetivos Gerais das Artes no Ensino Fundamental. A Arte como conhecimento. O conhecimento 
artístico como produção e fruição. O conhecimento artístico como articulação de sentidos. Arte e questões sociais da 
atualidade: os temas transversais. Critérios para a seleção de conteúdos. Conteúdos relativos a valores e atitudes. 
Critérios de avaliação de aprendizagem em Arte. Orientações para avaliação na área de Arte. A arte no ensino 
fundamental: conteúdos de arte, artes visuais, dança, música, teatro, orientações didáticas para Arte. Artes visuais: a 
linguagem visual, fazer e olhar imagens, artesanato e artes decorativas, outras maneiras de tratar formas e imagens: 
colagem, quadrinhos, fotografia, cinema e desenho animado, instalações, reprografia, imagens por computador: vídeo, 
arquitetura e design, formas de difundir a arte. Artes Visuais: objetivos gerais. Produção do aluno em Artes Visuais. 
Apreciação significativa em Artes Visuais. As Artes Visuais como produção cultural e histórica. Critérios de avaliação 
em Artes Visuais. Música e dança: os sons e a música, compor e interpretar, escutar música, dança, músicas e danças 
do Brasil. Teatro: representar, a obra de teatro, a construção do espetáculo teatral, ir ao teatro. Conhecimentos de 
história da arte e de manifestações de arte contemporâneas.  
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).  

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs.  
Volume 7 - Artes. (MEC/SEF, 1998). Volume 10 - Temas Transversais (http://portal.mec.gov.br).  

✓ COLL, César; TEBEROWSKY, Ana. Aprendendo Arte (Ática, 2002).  
✓ GOMBRICH, E.H. A História da Arte (LTC, 2008).  

 

3.08 – PEB II – HISTÓRIA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.  Objetivos Gerais da História no Ensino Fundamental.  Os fatos e os personagens que marcaram o 
mundo e o Brasil da Pré-História ao século XXI. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia 
brasileira e a história do Brasil; história nacional, regional e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
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contemporâneo. O mundo antigo: da pré-história à história, as primeiras sociedades históricas, antiguidade clássica, 
a Grécia antiga, aspectos da cultura grega, Roma – da monarquia à República, o Império Romano – origens e declínio, 
mito, magia e religião, o cristianismo. A Era Feudal: o Islã, os reinos germânicos do ocidente, origens e características 
do feudalismo, desenvolvimento da economia feudal, declínio do feudalismo. O nascimento do mundo moderno: a 
expansão ultramarina e a colonização, o Renascimento Cultural, a Reforma religiosa, o absolutismo e o antigo regime, 
o absolutismo na França, o absolutismo na Inglaterra. O Brasil colonial: o povoamento do Brasil, as bases econômicas 
da ocupação portuguesa, a constituição do escravismo colonial, colonização e desenvolvimento colonial, o Brasil 
holandês, a mineração. O capitalismo – origens e transformações: o pensamento político, a crise do Antigo Regime, 
o triunfo do liberalismo e a nova face da Revolução, o pensamento econômico, a origem do trabalhador moderno, o 
nascimento da primeira sociedade industrial, a Europa no século XIX, o nacionalismo e as novas potências industriais, 
capitalismo, imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do socialismo. O Brasil Imperial: anticolonialismo 
e emancipação política, Primeiro Reinado e Regência, o Segundo Reinado, a economia do Segundo Reinado, da 
escravidão ao trabalho livre. Os desafios do capitalismo: o colapso do capitalismo liberal, o totalitarismo, a Segunda 
Guerra Mundial, a Guerra Fria. O Brasil republicano: a República Velha, economia cafeeira e início da industrialização, 
a Era Vargas, a economia na Era Vargas, a experiência democrática, a globalização financeira, da ditadura militar ao 
neoliberalismo. O mundo atual: o fim do socialismo real, a nova hegemonia norte-americana.  
 
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 6 – História (MEC/SEF, 1998). Volume 10 - Temas Transversais (http://portal.mec.gov.br).  

✓ ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo (Afrontamento, 1982).  
✓ ARIÉS, Phillippe et al. História da Vida Privada (Cia das Letras, 1990).  
✓ HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções – 1789-1848 (Paz e Terra, 1991).  
✓ HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital – 1848-1875 (Paz e Terra, 2009).  
✓ HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios – 1875-1914. (Paz e Terra, 2009). 
✓ HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos – O breve século XX – 1914-1991 (Cia das Letras, 1995).  
✓ KOSHIBA, Luiz et al. História Geral e do Brasil (Atual, 2004). 

 
3.09 – PEB II – GEOGRAFIA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação. Objetivos Gerais da Geografia no Ensino Fundamental.  Os grandes conjuntos climato-botânicos. O 
quadro geomorfológico da Terra. Características dos povos e países da Terra. O globo em mapas: aspectos políticos, 
físicos e sociais. O Brasil em mapas: divisão política, aspectos físicos, sociais e econômicos. A formação do mundo 
atual – Geopolítica e Economia: a Geografia e as guerras mundiais, a geopolítica na Guerra Fria, a economia mundial 
e a globalização, o Brasil no mundo globalizado, a geopolítica no mundo atual. Espaço, produção e tecnologia: 
indústria e transformações no espaço geográfico, indústria e globalização, a indústria no Brasil, tendências da 
agricultura mundial e políticas agrícolas no mundo desenvolvido, o espaço agrário no mundo subdesenvolvido e no 
Brasil. Energia – Geopolítica e Economia: a infraestrutura energética no mundo, as fontes alternativas e a energia no 
Brasil. Espaço e sociedade: crescimento populacional no mundo e no Brasil, economia e sociedade, povos em 
movimento, etnia e modernidade no mundo e no Brasil, conflitos étnico-nacionalistas e separatismo. Espaço 
geográfico e urbanização: a urbanização mundial, urbanização no Brasil. Natureza, sociedade e questão ambiental: 
questão ambiental e desenvolvimento sustentável, a Terra - dinâmica, estrutura, forma e atividades humanas, 
dinâmica climática e paisagens vegetais no mundo e no Brasil, água – aproveitamento, geopolítica e conservação. 
Sistemas de localização e representação cartográfica: sistemas de localização cartográfica e fuso horário, a 
representação do espaço geográfico; os domínios naturais.  
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. Volume 5 - Geografia. Volume 
10 - Temas Transversais. MEC/SEF, 1998. (http://portal.mec.gov.br). 

✓ LUCCI, Elian Alabi et al. Geografia Geral e do Brasil (Saraiva, 2003).  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
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✓ ROSS, Jurandyr Luciano Sanches (Org.). Geografia do Brasil. (Edusp, 1995).  
 
3.10 – PEB II – MÚSICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.   Objetivos Gerais das Artes no Ensino Fundamental. A Arte como conhecimento. O conhecimento 
artístico como produção e fruição. O conhecimento artístico como articulação de sentidos. Arte e questões sociais da 
atualidade: os temas transversais. Critérios para a seleção de conteúdos. Conteúdos relativos a valores e atitudes. 
Critérios de avaliação de aprendizagem em Arte. Orientações para avaliação na área de Arte. Música: objetivos gerais. 
Conteúdos de Música Expressão e comunicação em Música: improvisação, composição e interpretação. Apreciação 
significativa em Música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. Compreensão da Música como 
produto cultural e histórico. Critérios de avaliação em Música. Conteúdos da música. Programa de Teoria Elementar, 
Análise e História da Música. Músicas Descritivas. Noções de grafias musicais: escalas, notas, acordes, tempo, ritmo, 
harmonização. Regência e técnica vocal. Anatomia. Respiração. Caracterologia da voz. Classificação das vozes. 
Tessitura vocal. Exercícios. A música contemporânea na educação musical. Propostas metodológicas e atividades 
pedagógicas. Conjuntos instrumentais e vocais: sua formação e prática. A voz como recurso pedagógico na educação 
musical. Conhecimento e emprego do conjunto de sinais e termos básicos empregados na escrita de partituras.  Estilo 
em Música. História da música: medieval, renascentista, barroca, clássica, romantismo no século XIX, música no 
século XX e XXI. Emprego dos acidentes sustenido, bemol, duplo-sustenido e duplo bemol e bequadro. Oficinas e 
construção de instrumentos.  
Bibliografia referencial:  

✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).  

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 7 - Artes. (MEC/SEF, 1998). Volume 10 - Temas Transversais (http://portal.mec.gov.br).  

✓ BENNETT, Roy. Uma breve história da música (Jorge Zahar Editor, 1986).  
✓ BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: propostas para a formação integral da criança 

(Peirópolis, 2003).  
✓ COLL, César; TEBEROWSKY, Ana. Aprendendo Arte (Ática, 2002).  
✓ GOMBRICH, E.H. A História da Arte (LTC, 2008).)  
✓ MARTINS, Michel Vicentine. A Música e o Processo Educativo:  Atos, Recortes e Cenas Pedagógicas - Volume 

4. Série Caminhos da Formação Docente (Loyola, 2015).  
✓ Regência e técnica vocal (http://www.corais.mus.br/tecnica_vocal/tecnica_vocal.htm#gerais).  

Apostila de Teoria Musical - Maestro Jorge Nobre – Projeto Fortalecimento Musical - Secult/CE, 2006 
(http://www.secult.ce.gov.br/index.php/sistemas-conselhos-e-foruns/sistemas-conselhos-e-foruns-material-
didatico?download=31%3Aapostila-de-teoria-musical 
 
3.11 – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 05 QUESTÕES 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Educação e Cidadania.  A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações 
Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do 
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação 
e informação.  Objetivos Gerais da Educação Física no Ensino Fundamental.  Dimensões históricas da Educação 
Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com 
a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero e o sexismo 
aplicados à Educação Física; corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição 
e atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo da Educação 
Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação 
Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e 
jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento 
motor. Conhecimentos de técnicas e regras desportivas.   
Bibliografia referencial:  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/
http://www.corais.mus.br/tecnica_vocal/tecnica_vocal.htm#gerais)
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/sistemas-conselhos-e-foruns/sistemas-conselhos-e-foruns-material-didatico?download=31%3Aapostila-de-teoria-musical
http://www.secult.ce.gov.br/index.php/sistemas-conselhos-e-foruns/sistemas-conselhos-e-foruns-material-didatico?download=31%3Aapostila-de-teoria-musical
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✓ Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).   

✓ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª. Volume 1 - Introdução aos PCNs. 
Volume 8 – Educação Física. (MEC/SEF, 1998). Volume 10 - Temas Transversais (http://portal.mec.gov.br).  

✓ BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 2011).  
✓ DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994).  
✓ FREIRE, João Batista.  Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física (Scipione, 1994).   
✓ KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação (Cortez, 2010.) 

 
3.12 – COORDENADOR DE CEI 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 05 QUESTÕES 
BASTOS, João B. (org.) Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
CANÁRIO, Rui. Gestão da Escola: como elaborar o plano de formação? Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1998 
(Cadernos de organização e gestão escolar; 3). 
COLOMBO, Sonia S. e outros. Gestão Educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
DE ROSSI, Vera L. S. Gestão do Projeto Político-Pedagógico: entre corações e mentes. São Paulo: Moderna, 2004. 
FERREIRA, Naura S. C. e AGUIAR, Márcia A. S. (orgs.). Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. 
São Paulo: Cortez, 2000. 
FORTUNA, Maria L. A. Gestão Escolar e Subjetividade. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto, 2000. 
MACHADO, Lourdes M. e FERREIRA, Naura S. C. (orgs.). Política e Gestão da Educação: dois olhares. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002. 
OLIVEIRA, Dalila A. e ROSAR, Maria F.F. Política e Gestão da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
PARO, Vitor H. Gestão escolar, democracia e qualidade de ensino, Editora Ática, Edição 1, ano 2007. 
LUCK, Heloísa. Gestão participativa na escola, coleção caderno de gestão III, Editora Vozes, Edição 08, ano 2010. 
SACRISTAN,J.Gimeno, Curriculo, uma reflexão sobre a prática, Edição Artmed , Edição 3. 
HERNANDES, Fernando, Transgressão  e mudança na educação – Os projetos e mudança no trabalho, Edição Artmed 
PERRENOUD, Philippe e THURLER, Monica G. A Escola e a Mudança: contributos sociológicos. Lisboa: Escolar Editora, 
1994. 
VASCONCELLOS, Celso S. Sobre o trabalho da equipe diretiva no processo de mudança da prática pedagógica: por uma 
gestão democrática. In: Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula, 
11a ed. São Paulo: Libertad, 2009. 
VIEIRA, Sofia L. (org.). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
 
 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
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