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ANEXO I-I. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 

PROFESSOR PEB II LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

ATUALIDADES: 
 

Questões relacionadas à Educação, divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, e site oficial do Ministério da 
Educação, ocorridos a partir do segundo semestre de 2018, no Brasil e no Mundo. 
 

 LEGISLAÇÃO: 
 

Constituição da república Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214 
e Emenda 93/2016. 
Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da criança e do Adolescente e as suas atualizações relativas a Lei 
nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as suas 
atualizações disposta nas legislações: Lei nº 12.061, de 27 de Outubro de 2009 que dispõe sobre alterações a respeito 
do ensino médio público; Lei nº 13.632, de 6 de março de 2018 para dispor sobre a educação e aprendizado durante a 
vida; Lei nº 13.663 que dispõe sobre o combate a violências e a promoção da cultura da paz nos estabelecimentos de 
ensino; Lei nº 13.666 que inclui o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. 
Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de Educação – PNE. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
Betiate, Luciano. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/1990 – Para estudo. Ibiporã/Paraná – 2017. 
Rossato – Lépore – Sanches. Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore, Rogério Sanches Cunha. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado 
artigo por artigo. 5ª edição 2013 – Editora Revista dos Tribunais Ltda. 

 
INFORMÁTICA: 
 
BNCC: Utilização das tecnologias digitais, competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 
abordam com mais ênfase as questões referentes a inovação e tecnologia. INFORMÁTICA: Sistemas Operacionais: 
Windows 7, 8 e 10 e Linux. Pacote Office: Word, Excel, PowerPoint. (Versões 2007, 2010, 2016). INTERNET: Sites de 
busca, correio eletrônico. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
BRASIL. Base Nacional Curricular Comum. Ministério da Educação. 2018. Disponível no site: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
 

PORTUGUÊS: 
 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. 
Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 
Sinônimos e antônimos. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 
MATEMÁTICA: 
 
Operações com números reais e racionais; Operações com conjuntos; Frações: Operações com frações; geratriz de 
frações; Cálculo de raízes; Adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais; Múltiplos e Divisores; Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Média 
aritmética simples e ponderada; Juros simples; 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; Raciocínio Lógico, Lógica de Argumentação, Diagramas lógicos, Resolução de situações-
problema; Sequência Numérica, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
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ESPECÍFICO PARA PROFESSOR PEB II LÍNGUA PORTUGUESA 
 
FONÉTICA: Letra e Fonema; Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílaba; Acentuação Gráfica; II: MORFOLOGIA: 
Estrutura e processos da formação de palavra; Classes de palavras: Substantivos: classificação, flexão e grau; Adjetivo: 
classificação, flexão e grau; Pronomes: classificação, flexão e grau; Verbos: classificação, conjugação, vozes; ANÁLISE 
SINTÁTICA: Frase, oração e período; Termos da oração; Tipos de período; Orações coordenadas, subordinadas e 
reduzidas; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Prática de leitura, produção de textos e 
conhecimentos linguísticos; LITERATURA: História literária; Teoria da literatura; A literatura infantil e juvenil na escola; 
O ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. BNCC: Língua Portuguesa, competências específicas de língua 
portuguesa para o ensino fundamental. Língua Portuguesa no ensino fundamental – anos iniciais: práticas de 
linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. Língua Portuguesa no ensino fundamental – anos finais: prática de 
linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS LÍNGUA PORTUGUESA. 
Estratégias de Ensino para o Deficiente Visual, Didática da classe de Deficiente Visual, O Deficiente visual integrado. 
 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS LÍNGUA PORTUGUESA. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf 
BRASIL. Base Nacional Curricular Comum. Ministério da Educação. 2018. Disponível no site: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
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