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

PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

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 de 1988 (Art. 5º, Art. 37 e Artigos 205 a 214);  
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm 
Lei nº 10.861/04 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm 
Lei 13005/14 - Plano Nacional de Educação;  
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/125099097/lei-13005-14 
Lei nº 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão -; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
Base Nacional Comum Curricular - 2018. 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
 
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.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
Tecnologias na Escola 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Avalmat/guia_de_tecnologias_educacionais.pdf 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/1sf.pdf 
 
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. 
 

PORTUGUÊS: 
 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem; Análise 
semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Fatores de 
textualidade; Gêneros e tipos textuais; Elementos da estrutura narrativa; Elementos da estrutura argumentativa; 
Coesão e coerência textual; Descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa; Figuras e vícios de 
linguagem; Variantes linguísticas; Linguagem oral e linguagem escrita Formal e informal; Gíria; Função da linguagem e 
níveis de linguagem; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica; 
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; Regras de acentuação; Ocorrência de encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo; Ortografia (novo acordo ortográfico); Pontuação = Empregar corretamente: ponto final, ponto e 
vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula; 
Classes de palavras: substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; Artigos = 
definidos e indefinidos; Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; 
Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número, regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos, forma 
verbal, vozes do verbo, tipos de verbo; Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/125099097/lei-13005-14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Avalmat/guia_de_tecnologias_educacionais.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/1sf.pdf


 

  
 

 2 

possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo; Numerais = flexão dos numerais e emprego; Preposições; 
Conjunções; Interjeições; Advérbios. Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e 
subordinação; Termos da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); Complementos verbais e 
complementos nominais; Aposto; Vocativo; Adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; 
Regência nominal e verbal; Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras; Funções das palavras das 
palavras que e se. 
Obs.: Todo conteúdo de língua portuguesa BASEAR-SE-A na NORMA CULTA DA LÍNGUA. 
 
Bibliografia Sugerida 
EVANILDO BECHARA – MODERNA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2532110/mod_folder/content/0/__Bibliografia%20de%20Refer%C3%AAncia/BECHARA_ModernaGramatica
Portuguesa.pdf?forcedownload=1 
TERESA COCHAR & WILLIAN ROBERTO CEREJA – GRAMÁTICA REFLEXIVA: TEXTO, SEMÂNTICA E INTERAÇÃO. 

 
MATEMÁTICA: 
 
Conjuntos. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. Números Reais: Operações com números reais: 
Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e Divisores: 
Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo 
Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de 
frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Números 
Decimais: Representação e leitura. Operações. Números e grandezas proporcionais. Razão e proporção. Regra de três 
simples direta e inversa, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. 
Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. Fatoração e Produtos Notáveis. Equações e sistemas de 
equações do 1º grau. Resolução de problemas. Função do 2º grau. Gráficos. Discussão. Inequações e Equações do 2º 
grau. Resolução. Soma e Produto das raízes. Trigonometria no triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações 
entre as funções. Matrizes. Determinantes. Regra de Crammer. Logaritmos decimais. Propriedades. Equações 
Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no 
triângulo retângulo. Geometria Espacial.  
 
BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS 
ÁVILA, Geraldo. Análise Matemática para Licenciatura. 3. ed., Edgard Blucher. 
CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino Hugueros; COSTA,  Roberto C. F.  Álgebra linear e aplicações. ATUAL. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. São Paulo: Editora Ática. 2003. 
HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. Sociedade Brasileira de Matemática. 
SANTOS, José Plinio de Oliveira.  Introdução à Teoria dos Números. Coleção Matemática Universitária. IMPA. 
 

ESPECÍFICO PARA PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
A criança deficiente e a família; O desenvolvimento emocional e afetivo; Atividades gerais para os deficientes; A 
psicologia no auxilio a educação e compreensão dos deficientes; O deficiente e o trabalho; Treinamento para o 
trabalho; Integração no mercado de trabalho; A adaptação; Metodologia Educacional; Didática da classe de Deficiente 
Visual; O Deficiente visual integrado; Atividades de vida diária; Psicologia Educacional; Psicologia Vocacional; Método 
de escrita em braile; recursos didáticos para D.V.; Auxílio óticos para visão subnormal; orientação e mobilidade para 
D.V.; Anatomia e fisiologia do aparelho visual. História, contexto e pressupostos da educação especial/inclusiva no 
mundo, no Brasil; Formação de professores como estratégia para a construção de uma escola inclusiva; Conceitos, 
terminologias e paradigmas; Sujeito alvo da educação especial; Concepções, princípios e diretrizes de um sistema 
educacional inclusivo; Atendimento educacional hospitalar; Políticas públicas/ legislação para a educação inclusiva; A 
função da escola na perspectiva da educação inclusiva; Currículo e adaptações curriculares: finalidades e tipologias; 
Atendimento educacional especializado. 
 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf.  
Educação e Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-plano-nacional-pdf&Itemid=30192.  
Educação inclusiva, LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf. 
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm. 
Lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002.  Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
BRASIL. Lei nº 12.319, de 01/09/2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2532110/mod_folder/content/0/__Bibliografia%20de%20Refer%C3%AAncia/BECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2532110/mod_folder/content/0/__Bibliografia%20de%20Refer%C3%AAncia/BECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa.pdf?forcedownload=1
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-plano-nacional-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
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BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
BRASIL. Lei nº 10.098, de 19/12/ 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
DAMÁZIO, M. F. M. Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Surdez. Mec/Secretaria de Educação Especial. Brasilia. 2007. Disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/aee_surdos.pdf  <consulta realizada no dia 23 de abril de 2019>. 
QUADROS, R. M. O tradutor e Interprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC; SEESP, 2004. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf. < consulta realizada no dia 23 de abril de 2019>. 
RESENDE, Daniela Kimura [et al]. Processos interativos com a pessoa surda. São Paulo: Person Education do Brasil. 2ª reimpressão. 2011. 
 
 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/aee_surdos.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf

