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A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SEVERÍNIA COMUNICA  que realizará 

oportunamente, PROCESSO SELETIVO para contratação temporária e eventual de Professor-

Monitor, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II para o ano letivo de 

2014, oportunidade em que serão exigidos os conhecimentos constantes dos conteúdos abaixo 

especificados. 

I)  PARTE COMUM 
 

Nível Conteúdo Programático – Geral 

PEB I 
1º ao 5º ano 

e/ou Educação 
Infantil e  
Professor 
Monitor 

LEGISLAÇÃO: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental: 1ª a 4ª série 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e 
compromisso social do educador Ética no trabalho docente. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo 
de desenvolvimento do educando. Gestão participativa na escola. 

PEB II 

LEGISLAÇÃO: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Capítulo sobre o 
Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental: 5ª a 8ª série 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e 
compromisso social do educador Ética no trabalho docente. A construção do conhecimento: papel do 
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo 
de desenvolvimento do educando. Gestão participativa na escola. 

 
 

II)  PARTE ESPECÍFICA 
 

Função Conteúdo Programático – Específico 

PEB I 
1º ao 5º ano 

e/ou Educação 
Infantil e  
Professor 
Monitor 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Pontuação. Acentuação Gráfica. Emprego 
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal. Crase. Sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. MATEMÁTICA: As quatro operações 
básicas da matemática. Figuras geométricas. Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Juros simples. Equação de 1º.  
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume e ângulo. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
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Função Conteúdo Programático – Específico 

Professor de 
Educação Básica 

II – PEB II – 
Ciências e 

Matemática 

CIÊNCIAS: Histologia Animal: Os tecidos, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido 
nervoso. Genética: Primeira Lei de Mendel, Segunda Lei de Mendel, Teste de DNA, Sistema ABO, Sistema 
MN, Fator Rh, Herança do Sexo, Hemofilia, Genética Molecular, Engenharia Genética, Bioética e Daltonismo. 
Reinos do Mundo Vivo: Vírus um grupo sem reino, Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, o mel e as 
abelhas brasileiras, as serpentes. Anatomia Humana: Sistema Digestório. Sistema Reprodutor, Sistema 
Respiratório. Sistema Circulatório. Ecologia e Saúde: Cadeia Alimentar, Reciclagem, Ciclo do Nitrogênio, Ciclo 
do Oxigênio, Ciclo do Carbono, Contaminação de Alimentos, Constituição do Solo, Constituição da Água, 
Conceitos a respeito de Ecologia, Os Agentes Poluidores do Ar, Adubo de Minhocas, Importância das 
bactérias. Biologia Evolutiva: Evolução, Seleção Natural, Seleção Sexual, Darwinismo, Macroevolução, 
Microevolução. Reprodução e Desenvolvimento: A Reprodução assexuada, a reprodução sexuada, casos 
especiais de reprodução e gametogênese, Gravidez na adolescência Biologia Celular:Difusão da célula, os 
ribossomos, o Complexo de Golgi, mitocôndrias, os lisossomos, retículo endoplasmático e os peroxissomos. 
Os Cinco Sentidos: Audição, Olfato, Paladar, Tato, Visão Sexualidade: Puberdade, Virgindade, Primeira 
Relação, Como Usar Camisinha. MATEMÁTICA: Números e operações: resolução de situações-problema, 
compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo números naturais, inteiros, racionais e 
irracionais; obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e 
simplificações; tradução de situações-problema por equações ou inequações do 1º e 2º graus, discutindo o 
significado das raízes encontradas em confronto com a situação proposta; uso de funções para descrever a 
interdependência de duas grandezas em situações concretas; identificação de gráficos que representam 
funções reais, analisando suas propriedades (crescimento e decrescimento, zeros, etc.); resolução de 
situações-problema envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º graus; resolução de situações-problema 
que envolvem porcentagem e juros. Medidas: resolução de situações-problema envolvendo grandezas 
(capacidade, tempo, massa, temperatura) e as respectivas unidades de medida, fazendo conversões 
adequadas para efetuar cálculos e expressar resultados; cálculo da área de superfícies planas; cálculo da 
área da superfície total de alguns sólidos geométricos (prismas e cilindros); cálculo do volume de alguns 
prismas retos e composições destes; estabelecimento da relação entre a medida da diagonal e a medida do 
lado de um quadrado e a relação entre as medidas do perímetro e do diâmetro de um círculo. Objetivos e 
seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental. 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. 

Professor de 
Educação Básica 

II – PEB II – 
Português e 

Inglês 

LÍNGUA PORTUGUESA: Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem 
da gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações lingüísticas; norma 
padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de 
análise lingüística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. LÍNGUA INGLESA: Compreensão e 
interpretação de texto (sentido global do texto, localização de determinada idéia, palavras cognatas). 
Conhecimento de vocabulário fundamental e de aspectos gramaticais em nível funcional, ou seja, como 
acessório à compreensão do texto. Gramática básica: Adjectives, Object Pronouns, Simple Present, Simple 
Past, Will Future or Simple Future, Going to Future, Present Continuous, Past Continuous, Imperative, 
Present Perfect, Past Perfect, Modal Verbs, Articles: A/An; The 

http://www.brasilescola.com/biologia/histologia-animal.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/tecido-epitelial.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/tecido-conjuntivo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/tecido-muscular.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/tecido-nervoso.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/tecido-nervoso.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/genetica.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/primeira-lei-mendel.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/segunda-lei-mendel.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/teste-de-dna.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-abo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-mn.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-mn.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/fator-rh.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/heranca-do-sexo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/hemofilia.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/genetica-molecular.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/engenharia-genetica.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/bioetica-reproducao-humana.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/daltonismo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/reinos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/virus.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/monera.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/protista.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/fungi.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/mel_abelhasbrasileiras.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/mel_abelhasbrasileiras.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/serpentes.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/anatomia-humana.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-digestivo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-reprodutor.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-respiratorio.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sistema-respiratorio.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ecologia.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/cadeia-alimentar.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/reciclagem.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-nitrogenio.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ciclo-carbono.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/contaminacao-alimentos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/constuicao-solo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/constituicao-da-agua.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/conceitos-respeito-ecologia.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/agentes-poluidores-do-ar.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/adubo-de-minhocas.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/importancia-bacterias.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/importancia-bacterias.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/biologia-evolutiva.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/evolucao.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/selecao-natural.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/selecao-sexual.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/darwinismo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/macroevolucacao.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/microevolucacao.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/reproducao.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/assexuada.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/sexuada.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/casos-especiais.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/casos-especiais.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/gametogenese.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/gravidez-adolescencia.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/nivel-celula.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/difusao.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ribossomos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/ribossomos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/complexo-golgi.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/mitocondrias.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/lisossomos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/peroxissomos.htm
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/audicao.htm
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/olfato.htm
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/paladar.htm
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/tato.htm
http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/visao.htm
http://www.brasilescola.com/sexualidade/
http://www.brasilescola.com/sexualidade/puberdade.htm
http://www.brasilescola.com/sexualidade/virgindade.htm
http://www.brasilescola.com/sexualidade/primeira-relacao.htm
http://www.brasilescola.com/sexualidade/primeira-relacao.htm
http://www.brasilescola.com/sexualidade/como-usar-a-camisinha.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/adjectives.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/object.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/simple-present.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/simple-past.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/simple-past.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/will-future.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/will-future.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/going-to.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/present-continuous.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/past-continuous.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/imperative.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/present-perfect.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/present-perfect.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/modal-verbs.htm
http://www.brasilescola.com/ingles/articles.htm
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Função Conteúdo Programático – Específico 

Professor de 
Educação Básica 

II – PEB II – 
História e 
Geografia 

HISTÓRIA: Brasil Colônia: História do Brasil As grandes navegações, Tratado de Tordesilhas, Descobrimento 
do Brasil, Escravidão no Brasil, Exploração do litoral brasileiro, o início da colonização, instalação da cana-de-
açúcar, os escravos, apogeu e crise do açúcar, capitanias hereditárias, Governos Gerais, Domínio Holandês, 
Insurreição Pernambucana, a Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, 
Inconfidência Mineira e a Inconfidência Carioca, a transferência da Corte portuguesa para o Brasil e o 
governo de Dom João. – A Monarquia: História do Brasil: A Revolução do Porto, Independência do Brasil , o 
Primeiro Reinado, a Cabanagem, a Revolta dos Malês, a Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos), a 
Revolução Praieira e a Guerra do Paraguai. A República (República Velha) – República brasileira (2ª 
República) A primeira República, Os dois primeiros governos republicanos, a República Oligárquica, Os 
presidentes da República Velha, Encilhamento, Revolução de 1930, a Era Vargas, Eurico Gaspar Dutra, 
Getúlio Vargas (1951-1954), Café Filho, Juscelino Kubischek, Jânio Quadros e João Goulart. Governos 
Militares : História o Brasil – Marechal Castelo Branco, General Costa e Silva, General Médici, General 
Ernesto Geisel e General Figueiredo. O Brasil Atual : História do Brasil – O governo Sarney, o governo de 
Collor de Mello, o governo de Itamar Franco,  as Eleições de 1994, as Diretas Já e o Apagão. GEOGRAFIA: 
Blocos Econômicos: Globalização, Nafta, Alca, Apec, Mercosul,  OMC, Opep, União Européia e os Tigres 
Asiáticos. Continentes Terrestres: África, América do Norte, América Central, América do Norte, América do 
Sul, Antártida, Ásia, Ártico, Europa e Oceania. Geografia do Brasil: Nível de Renda, Nível de Saúde, Nível de 
Educação (Instrução), Paisagens Vegetais, Urbanização, A Petrobrás, Agricultura, Pecuária, a Questão da 
Terra e Telecomunicações, Industrialização do Brasil. Curiosidades:Água, Água Potável, Vulcões, Terremotos, 
Planetas Terrestres, Big Bang, Ibope, Código Morse, Planetas Gasosos, Estrutura Terrestre, Atmosfera, 
Gravidade, Importância do Voto, Rios e Magnetismo. Estações do Ano: Primavera, Verão, Outono, Inverno 
Geografia Geral: População Mundial, Globalização, Petróleo, Protocolo de Kyoto, Camada de Ozônio, Chuva 
Ácida, Desenvolvimento Humano 2001, Desertificação, Destruição de Florestas, Efeito Estufa, El Niño, Ilha de 
calor, Inversão Térmica, ONU – Organização das Nações Unidas. Paisagens Naturais: Amazônia, Mangues do 
Brasil, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Mata de Araucárias, Campos, Desertos e Regiões áridas, Floresta 
Equatorial, Floresta Mediterrânea, Savana, Floresta Caducifólia e prados, Pradaria e florestas mistas, Taiga e 
Tundra. Países Mundiais: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Aústria, Bahamas, Bélgica, 
Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Coréia do Norte, Costa Rica, Cuba, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, 
Etiópia, Filipinas, Guiana Francesa, Honduras, Iraque, Islândia, Itália, Líbia, Marrocos, Nicarágua, Nigéria, 
Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Suécia, Tunísia, Turquia e Venezuela. 

Professor de 
Educação Básica 

II – PEB II – 
Educação 
Artística 

ARTES: Fundamentos históricos, filosóficos e psico-pedagógicos da Educação Artística; criatividade e 
processos de criação no ensino escolar da arte; metodologias de ensino da arte na práxis escolar; do 
lassaizfaire à Metodologia Triangular; pressupostos e objetivos das artes visuais na escola; elementos de 
artes visuais: forma, luz, cor, espaço, tempo, textura, movimento, volume; o espaço bi e tridimensional; arte 
como expressão e comunicação; conteúdo e significado nas obras de arte; ARTES CÊNICAS: pressupostos e 
objetivos das Artes Cênicas na escola; história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo; televisão, 
novelas, cinema e evolução do cinema brasileiro, elementos da linguagem cênica: corpo, voz, Movimento, 
espaço-tempo; teatro na educação escolar; EDUCAÇÃO MUSICAL: aspectos históricos da música ocidental; 
elementos estruturais da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala 
de aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. Pressupostos e objetivos da música na escola; 
cultura popular: fundamentos, conceituação, folclore, manifestações folclóricas. DANÇA: história da dança; 
papel da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, 
apreciar, contextualizar. As danças como manifestações culturais História da arte: conceituações e 
metodologias de trabalho no ensino escolar; da pré-história à arte contemporânea; ARTES PLÁSTICAS: 
história geral das artes; história e ensino de artes no Brasil; teoria da arte: arte como produção, 
conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção; artes visuais: elementos de visualidade e suas 
relações; comunicação na contemporaneidade; desenhos em quadrinhos, técnicas de pintura, esculturas, 
estruturas das cores, grafite. Arte brasileira: do período pré-descobrimento até a contemporaneidade; arte 
afro-brasileira e artes populares. 

http://www.brasilescola.com/historiab/escravidao-no-brasil.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/exploracao.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/colonizacao-brasil.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/escravos.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/apogeu-acucar.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-colonia.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-colonia.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-colonia.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolta-beckman.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/guerra-dos-emboabas.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/guerra-dos-mascates.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/inconfidencia-mineira.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/inconfidencia-carioca.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/corte-portuguesa.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/dom_joao.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/dom_joao.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-monarquia.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-monarquia.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/independencia-brasil.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/independencia-brasil.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/primeiro-reinado.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/primeiro-reinado.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/cabanagem.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolta-males.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolucao-farroupilha.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/guerra-farrapos.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolucao-praieira.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolucao-praieira.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/guerra-paraguai.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-republica.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-republica2.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/primeira-republica.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/governos-republicanos.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/republica-oligarquica.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-republica.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/brasil-republica.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/encilhamento.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/revolucao-30.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/era-vargas.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/governo-dutra.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/getulio-vargas.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/cafe-filho.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/juscelino-kubitschek.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/janio-quadros.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/joao-goulart.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/governos-militares.htm
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Função Conteúdo Programático – Específico 

Professor de 
Educação Básica 

II – PEB II – 
Educação Física 

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. 
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