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RETIFICADO EM 19/01/2021
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

CONTEÚDOS COMUNS PARA TODAS AS FUNÇÕES

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; 
Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: 
ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, 
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de 
palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: 
Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe 
de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: 05 QUESTÕES
Conhecimentos de assuntos relevantes de diversas áreas, tais como: atualidades, Brasil, Exterior, política, economia, 
esporte, turismo, sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações. História e geografia do Município, do Estado e do Brasil. 

LEGISLAÇÃO: 05 QUESTÕES
LEI Nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI Nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional 
de Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - CAPÍTULO III - Seção I - DA EDUCAÇÃO – 
artigos 205 aos 214. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO

3.01 – PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 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: 10 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, 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA/SP
Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2021

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2021                                                  PREFEITURA DE PARANAPANEMA/ SP - Página 2

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 DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Prática pedagógica. Atividades de estímulo ao estudo e aprendizado. Metodologia de ensino da Língua Portuguesa. 
Projeto Político Pedagógico. Planejamento de aulas e avaliação de resultados. Relações de ensino-aprendizagem. 
Inovações na educação. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Currículo 
de Língua Portuguesa. Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão de 
diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos. Ortografia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Literatura: gêneros, períodos e estilos da literatura brasileira. Novo acordo ortográfico. 

3.04 – PEB II – INGLÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna. O ensino de língua para 
a comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da leitura e escrita da língua estrangeira. A 
linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. 
Compreensão de texto. Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e 
formas afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos. 
Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia. Atualidades profissionais. 

3.05 – PEB II – MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Sistemas de numeração. Conjuntos. Conjuntos numéricos. Operações: múltiplos, divisores, Frações. Números decimais. 
Medidas: área, perímetro, comprimento, capacidade, volume. Equação, inequação e função de 1º e 2º grau. Porcentagem. 
Proporcionalidade. Sistema de equações. Polígonos. Funções e relações: exponencial e logarítima. Progressões (PA e 
PG). Matrizes. Determinantes e sistemas lineares. Probabilidade. Polinômios e equações algébricas. Trigonometria no 
triângulo. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Geometria: Figuras geométricas e planas: quadrado, 
retângulo, triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone; esfera: cálculo de 
perímetros, áreas e volumes. Matemática financeira: juros simples, cálculo do montante e do principal. Juros compostos: 
cálculo do montante e do principal. Didática do ensino da matemática. Atualidades profissionais. 

3.06 – PEB II – CIÊNCIAS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Ciências: ensino, aprendizagem e avaliação. Ciências Naturais e Tecnologia. Temas transversais e Ciências. Terra e 
Universo. Evolução. Atmosfera e hidrosfera. Solos e rochas. Ecossistemas, ambiente e seres vivos. Reinos da Natureza. 
Sustentabilidade, reciclagem e coleta seletiva. Ecologia. Poluição do solo, ar e água. Ser Humano e Saúde. O corpo 
humano. Células e Tecidos. Matéria. Transformações químicas. Energia. Movimento e força. Calor e temperatura. 
Magnetismo. Átomos e moléculas. Substâncias simples e Composta, substâncias orgânicas e inorgânicas.

3.07 – PEB II – ARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O 
Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos 
das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O 
Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo 
nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser 
humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros Curriculares Nacionais Vol. Artes. Questões 
relativas às atividades inerentes a função. 

3.08 – PEB II – HISTÓRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; Didática e prática dos procedimentos de produção do conhecimento 
histórico; Linguagem e ensino de História; Transversalidade, novas formas de abordagem e renovação do ensino de 
História; O ofício do historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e História; Passagens da Antiguidade para o 
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Feudalismo; Mundo Medieval; Expansão Europeia do século XV; Formação do Mundo Contemporâneo; Brasil – Sistema 
Colonial; Brasil – Império; Brasil – República; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos 
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais de História; 
Aspectos da História da África e dos povos afro-americanos e ameríndios; História da América. 

3.09 – PEB II – GEOGRAFIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Cultura afro-brasileira e indígena. A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a 
evolução da concepção da natureza do homem e da economia na geografia: os impactos da economia mundial sobre o 
meio ambiente e suas relações com a sociedade. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, 
sociedade, região, território. Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio internacional e 
desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os novos recursos didáticos; As diferentes propostas 
curriculares e o livro didático na geografia; Ensino e pesquisa em geografia. Alfabetização e linguagem cartográfica. A 
cartografia nos diversos níveis de ensino. Orientação, localização e representação da terra. A divisão política, 
administrativa e o planejamento do território brasileiro. As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos demográficos 
fundamentais. Crescimento populacional. Teorias demográficas e desenvolvimento socioeconômico. População: 
distribuição geográfica, estrutura, migrações. O processo de industrialização e a urbanização brasileira e as 
consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia agrária e as transformações territoriais no campo 
brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a 
nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos econômicos. Conflitos, problemas e propostas 
do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) numa perspectiva global, nacional e 
regional. Clima e aquecimento global. Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil; Políticas públicas e 
gestão ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental; Espaço e turismo no ensino da 
geografia. Atualidades profissionais. Conhecimentos básicos de informática. 

3.10 – PEB II – MÚSICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
Jogos e brincadeiras musicais, repertório de canções variadas. Obras de artistas variados. Reconhecimento de situações, 
fenômenos e elementos que demonstram diferentes características do som e do silêncio. Exploração de materiais 
adequados para a confecção de instrumentos musicais. Importância da música. Conhecimento dos hinos municipal, 
estadual e nacional. Conhecimento de diferentes estilos e gêneros musicais. Manifestações musicais locais: corais, grupos 
de canto, festivais bandas e outros. Audição e canto. Ritmo e melodia. Análise das mensagens musicais. Danças e 
expressão vocal e corporal. Reprodução de sons e ruídos. Conhecimento de diferentes compositores e intérpretes. 
Oratória. História e evolução da música. Conhecimento

3.11 – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES
História, conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. Os conteúdos nas aulas de Educação Física 
Escolar: Jogos, Esporte, Lutas, Ginástica, Dança; Os procedimentos didático-metodológicos do ensino da Educação 
Física. As concepções e as tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. As concepções abertas no ensino da 
Educação Física Escolar. O lúdico nas aulas de Educação Física. O esporte no contexto escolar; As concepções do 
esporte; O fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos 
gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras, equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, 
basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica, 
fisiologia do esforço e socorros de urgência. Contextualização sócio-política da Educação Física: Esporte na escola (teoria 
e prática conscientizadora). A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar de séries iniciais e educação infantil. O 
jogo: Características socioafetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo. O Ensino da Educação Física no Ensino 
Fundamental: Procedimentos metodológicos e avaliativos; Seleção de conteúdo. A Educação Física com instrumento de 
comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e meio 
ambiente. A corporalidade e a ludicidade no ambiente escolar. Linguagem corporal e cultura. Corpo e poder: disciplina e 
controle. Metodologia de ensino de Educação Física. PCN de Educação Física; Conhecimentos inerentes à função, 
observando-se a prática do dia-a-dia. 


