PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS-SP
Processo Seletivo de Provas e Títulos
Edital N. 01/2016

Processo Seletivo
N.º 01/2016

Conteúdo Bibliográfico

Prof. De Educação Básica (PEB I)
Língua Portuguesa
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de palavras,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros, respectivos ao Ensino
Médio.
Matemática
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e proporção,
porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do 1º e 2º graus,
relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e raciocínio lógico para a
resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.

Conhecimentos Específicos / Legislação e Área Pedagógica
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Processos de ensino e aprendizagem, relações entre educação, escola e sociedade.
Processos de ensino e aprendizagem, relações entre educação, escola e sociedade e Referenciais
Curriculares da Educação Infantil.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais e legislações vigentes.
Constituição Federal/88 – Arts. 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229, Lei Federal n.º 11.494/07 –
Fundeb e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino
Fundamental.
Reflexões sobre alfabetização, concepções de linguagem e escrita, pensamento e linguagem, teorias
sobre o desenvolvimento da linguagem, a formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância,
interação social e moralidade, origem da escrita e apropriação pela criança, as relações entre ensino e
aprendizagem em sala de aula, a metodologia nas áreas do conhecimento, a importância dos jogos na
educação, a língua escrita numa perspectiva interacionista, a leitura infantil e a produção de textos,
planejamento e propostas pedagógicas, reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da liberdade, ação
educativa e violência, o diálogo como minimizador da violência, avaliação da aprendizagem, temas
transversais em educação, a construção do conhecimento na escola e planejamento de projetos didáticos.
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Referências Bibliográficas dos Conhecimentos Pedagógicos
- Piaget para a educação pré-escolar - Constance Kamii Rheta Devries - Editora Artes Médicas;
- Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional - Paulo Nathanael P. de Souza, Editora - Livraria Pioneira SP;
- Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar;
- Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil – Publicação do MEC – 1998;
- Pré Escola, tempo de educar - Maria Lucia Thiessen, Ana Rosa Beal, Editora Ática;
- Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Extra Publishing Comf. Ltda;
- Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant'Anna - Editora Vozes;
- Piaget - O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio - Maria da Glória Seber.
- Temas Transversais e Educação - Maria Dolors Busquets e outros - Editora Ática;
- A importância do ato de Ler - Paulo Freire - Editora Cortez;
- Reflexões sobre alfabetização - Emília Ferreiro - Editora Cortez;
- Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar;
- Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Extra Publishing Comf. Ltda;
- Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant'Anna - Editora Vozes;
- Avaliação na Pré-escola - Jussara Hoffmann - Editora Mediação;
- Jogos em Grupo na Educação Infantil - Constance Kamii e outros;
- Conversando sobre Educação em Valores Humanos - Marilu Martinelli - Editora Peirópolis;
- Pensamento Pedagógico Brasileiro - Moacir Gadotti;
- Aprendizagem da Linguagem Escrita - Liliana Tolchinsky Landsmann;
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Publicação do MEC – 1998;

Prof. Educação Básica (PEB II) nas áreas de: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes,
Educação Física, História, Geografia, Inglês, Educação Especial.

Língua Portuguesa
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de palavras,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros, respectivos ao Ensino
Médio.
Matemática
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e proporção,
porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do 1º e 2º graus,
relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e raciocínio lógico para a
resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
Legislação e Área Pedagógica
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Processos de ensino e aprendizagem, relações entre educação, escola e sociedade.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais e legislações vigentes.
Constituição Federal/88 – Arts. 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229, Lei Federal n.º 11.494/07 –
Fundeb e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental.
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Área Pedagógica: (comum para todas as áreas)
Conhecimentos pedagógicos: (comum para todas as áreas)
Concepção de ensino e aprendizagem, Currículo e o Ensino Fundamental, Didática, a relação
professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem e a importância da avaliação, Metodologia e
Prática do Ensino, a construção do conhecimento e suas implicações na prática docente, o uso dos
instrumentos de comunicação na prática de ensino e saberes necessários à prática educativa.

Referências Bibliográficas dos Conhecimentos Pedagógicos

- Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar;
- Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Esxtra Publishing Comf. Ltda;
- Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant'Anna - Editora Vozes;
- Piaget. Vygotsky. Wallon - teorias Psicogenéticas em discussão - Yves De La Taille - Summus Editorial
Ltda;
- Conversando sobre Educação em Valores Humanos - Marilu Martinelli - Editora Peirópolis;
- Pensamento Pedagógico Brasileiro - Moacir Gadotti;
- Piaget - O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio - Maria da Glória Seber.
- Psicologia na Educação - Davis, Claudia - Editora Cortez;
- A formação social da mente - L. Vygotsky - Editora Martins Fontes - SP;
- Educação como prática da Liberdade - Paulo Freire - Editora Paz e Terra S/A;
- Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro - Maria da Graça Azenha - Editora Ática;
- Violência e Educação - Regis de Morais - Papirus Editora - (Cap. 1, 2, 3 e 4);
- Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento - César Coll Salvador - Editora Artes Médicas Sul
Ltda - Porto Alegre - RS;
- Pensamento e Linguagem - L. S. Vygotsky - Livraria Martins Fontes Editora Ltda - São Paulo - SP;
- Escola - leitura e produção de textos - Ana Maria Kaufman e Maria Elena Rodríguez - Editora Artes Médicas
Sul Ltda - Porto Alegre - RS;
- Os sete saberes necessários à Educação do Futuro - Edgar Morin - Editora Cortez - São Paulo - SP;

Conhecimentos Específicos de cada Área:
Professor P-III – Língua Portuguesa
Ortografia, acentuação, classes, análise sintática, concordância nominal e verbal, regência verbal e
nominal, pronomes, pontuação, crase, formação das palavras, análise e interpretação de texto, uso do hífen e
divisão silábica.
Professor P-III – Inglês
Leitura e compreensão de texto em inglês, vocabulário geral, gramática, adjetivos e pronomes, verbos,
formas afirmativas, negativas e interrogativas, tempos verbais, preposições, advérbios e numerais.
Professor P-III – Matemática
Sistema de numeração decimal, números naturais, divisibilidade, cálculo literal, proporção, regra de
três, estatística, teoremas principais, progressão aritmética e geométrica, matemática financeira, juros, função
exponencial, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, geometria plana e espacial e
raciocínio lógico para a resolução de problemas.
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Professor P-III – História
Brasil colonial, pacto colonial, agricultura, mineração, Brasil independente: 1º Reinado, 2º Reinado,
Regência, Brasil Republicano, queda do Império, revolução de 30, Estado Novo, Governos militares, História
Antiga, História Clássica, Feudalismo, Renascimento, Reformas religiosas, Revolução Industrial, Revolução
Francesa, Independência do Brasil e das Américas, Brasil Colônia, as tensões sociais, industrialização,
urbanização e revoluções.
Professor P-III – Geografia
Aspectos físicos do território brasileiro, aproveitamento econômico, meio ambiente, desequilíbrios
ambientais, espaço geográfico, dinâmica populacional, a nova ordem mundial e a globalização, as
transformações no leste europeu, os grandes blocos internacionais de poder, interações entre sociedade e
natureza, a população brasileira, atividades industriais, agricultura, pecuária e extrativismo mineral, fontes de
energia, Tratados de livre comércio, NAFTA, Comunidade Européia e desmembramentos de países.
Professor P-III – Ciências
Água, ar, solo, seres vivos, ecologia, biologia, esquema corporal, reprodução humana, saúde,
tabagismo, alcoolismo, toxicomanias, doenças transmissíveis, estrutura corpuscular, coleta seletiva de lixo,
efeito estufa, Terra e Universo, natureza e saúde, ecossistema, processos de separação de elementos,
biodiversidade e organismos.
Professor P-III – Artes
A história da arte geral, a história da arte no Brasil, educação musical na escola, o teatro, o jogo
dramático teatral, harmonia das cores, geometria, projeções geométricas, elementos básicos das composições
artísticas, o ensino da educação artística, metodologia do ensino da arte, o desenvolvimento expressivo e suas
relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano.

Professor P-III – Educação Física
Biodinâmica e comportamento da atividade física, abordagens da educação física escolar, motricidade
humana, corporeidade, cineantropometria, crescimento e desenvolvimento corporal, primeiros socorros,
organização de eventos, regras dos jogos esportivos, atividade física, condicionamento e performance.
Professor P-III – Educação Especial
Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva. A caminhada legislativa na Educação Especial e a legislação
vigente. Inclusão escolar de alunos com deficiência. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva
da educação inclusiva. Tecnologia assistiva e suas modalidades com ênfase na comunicação alternativa.
Legislação educacional que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Lei Federal nº 10.098/00, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida.

