Concurso Público Prefeitura Municipal de Aracatu
Errata 01 do Edital 01/2019

A Seleta Concursos vem por meio deste, informar os conteúdos programáticos específicos
para Professores Nível II.



PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA: ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os conjuntos

numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas,
propriedades,
divisibilidade,
contagem
e
princípio
multiplicativo.
Proporcionalidade. ÁLGEBRA; Equações de 1º e 2º graus; funções elementares,
suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais,
logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas;
polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na
informática; fundamentos de matemática financeira. ESPAÇO E FORMA:
Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica;
geometria analítica. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística;
análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações
expressas em gráficos e tabelas. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E CURRÍCULO:
Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. Os objetivos da
Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o
Ensino Fundamental e Médio. Tendências em Educação Matemática (resolução
de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias
tecnológicas).



PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS NATURAIS: Fundamentos que estruturam o
ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação didática e metodológica desses
conhecimentos nas práticas de sala de aula. Modelos da origem e evolução do
Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua. Origem,
organização e evolução dos seres vivos. Biodiversidade no planeta.
Transformações químicas no ambiente e nas práticas da vida diária; Propriedades
da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de
energia no cotidiano: luz, calor, eletromagnetismo, som e movimento. Relações de
consumo a degradação ambiental e a busca da sustentabilidade. A complexidade
das questões ambientais nas suas dimensões global e local. Interferência do ser
humano nos ciclos naturais e impactos ambientais. Promoção da saúde individual
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e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida. Funções vitais do
organismo humano. Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças
sexualmente transmissíveis e AIDS. Conhecimento científico e tecnológico como
construção histórica e social. A temática espacial na sala de aula. Política Nacional
de Educação Ambiental.



PROFESSOR NÍVEL II - GEOGRAFIA: 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; A
divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; As regiões geoeconômicas
brasileiras; Principais características econômicas e sociais das mesorregiões
e microrregiões da Bahia; a diversidade sociocultural de PE; Conceitos
demográficos fundamentais; Crescimento populacional; Teorias
demográficas e desenvolvimento socioeconômico; Distribuição geográfica
da população; Estrutura da população; Migrações populacionais; O
processo de industrialização e a urbanização brasileira e as consequências
ambientais; 22. 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.
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PROFESSOR NÍVEL II - ARTES: História do ensino das artes visuais no Brasil;
Principais correntes das artes visuais no Brasil; Educação, multiculturalismo e
interdisciplinaridade nas artes visuais; Ensino não formal nas artes visuais;
Abordagens metodológicas do ensino das artes visuais; Artista-professor e
professor-artista; Processos artísticos do professor e sua prática educativa;
Expressões plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços bi e
tridimensionais; Fundamentos de Arte Educação; Arte e o desenvolvimento da
criatividade; A metodologia do ensino de arte nas diferentes áreas e sua relação
com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural.



PROFESSOR NÍVEL II - INGLÊS: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua
relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de
textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual e de tipo de texto. Verbos:
tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’. Substantivos, pronomes, artigos,
adjetivos, possessivos, numerais. Expressando tempo, maneira e lugar: os advérbios e
preposições. Subordinação e coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso
direto e relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais.



PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA: História da educação física no Brasil.
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. Ética no trabalho. Dimensões biológicas aplicadas à educação
física e ao esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física. Corpo,
sociedade e construção da cultura corporal de movimento. Nutrição e atividade
física. Socorro de urgência aplicado 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. A Educação Física como área de conhecimento escolar: finalidades e
diretrizes. Conhecimento escolar: os saberes e práticas que compõem o ensino da
Educação Física: organização curricular, conteúdos de ensino, metodologias,
avaliação do processo ensino aprendizagem. Esporte e jogos na escola:
competição, cooperação e transformação didático pedagógica, crescimento e
desenvolvimento motor. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O
papel do educador e do educando na construção do conhecimento.



PROFESSOR NÍVEL II - HISTÓRIA: 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
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historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e História; 7.
Passagens da Antiguidade para o 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 Étnico-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 afroamericanos e ameríndios; História da América.



PROFESSOR NÍVEL II - LETRAS: Concepções de língua-linguagem como

discurso e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo,
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos;
Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua,
particularidades do texto oral; Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor,
diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade,
inferências, literatura e ensino, análise da natureza estética do texto
literário; Escrita: produção de texto na escola, papel do interlocutor,
contexto de produção, gêneros da escrita, fatores lingüísticos e discursivos
da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de textos; Análise
Lingüística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análisereflexão da língua (gem), os efeitos do sentido provocados pelos elementos
lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades lingüísticas; Linguagem
oral e linguagem escrita: - Relações entre fala e escrita: perspectiva
nãodicotômica. – Relações de independência, de dependência e de
interdependência; O ensino de leitura e compreensão de textos: Estratégias de leitura.

Alagoinhas, 02 de Agosto de 2019.

Seleta Seleção & Consultoria
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