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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ 
Rua Washington Luiz,  146 / 188    -    Centro    -    GUARÁ  -  SP     -     CEP - 14580-000 

Fone (16) 3831-3133    -    Fax (16) 3831-3033 
C.G.C. 45.353.299/0001-04 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2006 

 
MARCO AURÉLIO MIGLIORI, Prefeito do Município de GUARÁ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

faz saber que fará realizar neste Município, através da PROSEL � Consultoria e Seleção de Recursos Humanos Ltda, em local, data e 
horário a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo, regido de acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte 
integrante deste Edital, para preenchimento de vagas de empregos cuja relação segue abaixo, com suas respectivas vagas, salários, 
jornadas de trabalho e requisitos no regime de trabalho Celetista. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DOS EMPREGOS 
 

CÓD EMPREGOS VAGAS SALÁRIO (R$) JORNADA DE 
TRABALHO REQUISITOS 

D43 PEF � I  CICLO I  (PARA SUBSTITUIÇÃO) 07 5,20 / aula 30 h/semanais
Nível Médio / Modalidade Normal ou equivalente, 
Normal Superior ou Pedagogia com Habilitação 
nas Séries iniciais do Ensino Fundamental 

D44 PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO 
MÉDIO PSICOLOGIA 01 6,20 / aula 04 aulas Licenciatura plena em Psicologia 

D45 PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO 
MÉDIO BIOLOGIA  01 6,20 / aula 10 aulas Licenciatura plena em Biologia 

D46 PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO 
MÉDIO � MATÉRIAS PEDAGÓGICAS 01 6,20 / aula 21 aulas Licenciatura plena em Pedagogia / Matérias 

Pedagógicas � Ensino Médio 

D47 PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO 
II E ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA 01 6,20 / aula 30 h/semanais Licenciatura Plena em Matemática 

 
2.  DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, no período de 16 a 20/01/2006, das 8:00 h às 11:00 h e das 
13:00 h às 17:00 h, e serão recebidas apenas na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Guará, localizada na Rua 
Washington Luis, 146, Centro, Guará-SP.   
2.2. O candidato receberá no local de inscrição, o Boletim Informativo e a Ficha de Inscrição. 
2.3. No caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do 
documento de identidade do candidato e do documento de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração para cada 
candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a 
inscrição.   
       O funcionário público não poderá ser procurador de outrem, exceto se for pai, mãe ou irmão. 
2.4. Nenhum documento ficará retido no momento da inscrição, exceto no caso de procuração. 
2.5. Não serão aceitas inscrições por via postal e/ou extemporâneas. 
2.6.Candidatos que necessitem de prova especial (BRAILE ou AMPLIADA), deverão requerê-la no momento da inscrição. Os 
candidatos que não o fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. 
       Os Deficientes Visuais �cegos� somente prestarão as provas mediante leitura através do sistema BRAILE, e suas respostas deverão 
ser transcritas também em BRAILE. Deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou máquina 
específica. 
       A aptidão física do candidato para o exercício da atividade será comprovada em perícia médica. 
2.7. No ato da inscrição o candidato devera´: 
       2.7.1. apresentar o original ou cópia da cédula de identidade (RG); 
       2.7.2. preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, assinando a Declaração segundo a qual, sob as penas da Lei, 
assumirá: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 74361/72; 

b) ter, à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) ter votado nas últimas eleições ou justificada a ausência; 
d) estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) gozar de boa saúde física e mental; 
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
g) não ter sido demitido �a bem do serviço público� nas esferas Federal, Estadual ou Municipal da Administração direta ou 

indireta; 
h) não estar com idade que lhe garanta aposentadoria compulsória, ou seja, 70 (setenta) anos. 
i) possuir os requisitos constantes no item  1. DOS EMPREGOS. 

 

       2.7.3. Recolher a taxa  de  inscrição no valor de R$40,00  (quarenta reais),  junto  à  Nossa  Caixa  Nosso Banco  �  Agência 
0168-6 � Conta nº 13-000100-7. 
       2.7.4. Após o recolhimento da taxa na Nossa Caixa Nosso Banco, o candidato deverá retornar ao posto de inscrição para a 
entrega da Ficha.  
       2.7.5. A devolução da taxa de inscrição ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar e, neste caso ficará a cargo da Prefeitura 
Municipal de GUARÁ/SP. 
       2.7.6. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu procurador. 
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3.  DAS PROVAS 
3.1. O Processo Seletivo constará de provas de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas para todos os Empregos. 
3.2. As provas de múltipla escolha serão assim compostas: 
 

 

EMPREGOS 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS Nº DE 
QUESTÕES

PEF � I  CICLO I  (PARA SUBSTITUIÇÃO) Temário Básico 
Formação Específica 

10 
20 

PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO MÉDIO PSICOLOGIA Temário Básico 
Formação Específica 

10 
20 

PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO MÉDIO BIOLOGIA  Temário Básico 
Formação Específica 

10 
20 

PEF � II  AULAS EXCEDENTES � ENSINO MÉDIO � MATÉRIAS 
PEDAGÓGICAS 

Temário Básico 
Formação Específica 

10 
20 

PEF � II  ENSINO FUNDAMENTAL � CICLO II E ENSINO MÉDIO � 
MATEMÁTICA 

Temário Básico 
Formação Específica 

10 
20 

 
4.  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
     4.1. As provas serão realizadas na cidade de GUARÁ, no dia 29/01/2006 (domingo), no período da tarde, em locais e horário a 
serem comunicados oportunamente através de publicação no Jornal Jumbinho, no Átrio da Prefeitura Municipal de Guará e nos Sites: 
www.proselconcursos.com.br  e www.guara.sp.gov.br. 
     4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 

! Comprovante de inscrição. 
! Original de um dos documentos de identidade a seguir relacionados: 

- Cédula de Identidade (RG). 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe. 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
- Certificado Militar. 
- Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de  
1997 (dentro do prazo de validade).  

 4.2.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 
            4.2.2. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos acima definidos. 
     4.3. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
     4.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
     4.5. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, �WALKMAN� ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para 
a realização da prova. 
     4.6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com 
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 
realizada. 
     4.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que 
acompanhado de fiscal e autorizado pelo Coordenador do Prédio. 
     4.8. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 1 hora do seu início. 
     4.9. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao Fiscal da Sala a sua folha de respostas. 
     4.10. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras ou que contenham mais de uma alternativa 
assinalada. 
     4.11. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha. 
     4.12. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo, o candidato que: 
              4.12.1. apresentar-se após o fechamento dos portões; 
              4.12.2. não apresentar um dos documento de identidade exigidos no item 4.2.;  
              4.12.3. ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal; 
              4.12.4. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos, calculadoras ou 
outro material não permitido; 
              4.12.5. estiver portando e utilizando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
              4.12.6. lançar mãos de meios ilícitos para executar as provas; 
              4.12.7. não devolver a folha de respostas ao fiscal da sala; 
              4.12.8. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 
5.  DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
5.1. As provas objetivas (múltipla escolha)  serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta). 
 
6 .  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1. A nota final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva para cada emprego. 
6.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
 
7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
Na hipótese de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  

1.tiver mais idade; 
2.for casado; 
3.tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes. 
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8.  DOS RECURSOS 
8.1. Qualquer recurso poderá ser impetrado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do fato que lhe deu origem. Deverão constar do 
recurso o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, emprego para o qual se candidatou e 
endereço para correspondência. 
8.2. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Guará, na Rua Washington Luiz, 
188, Centro, Guará-SP, das 8:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h. 
8.3. Os recursos recebidos serão encaminhados à PROSEL para análise e manifestação a propósito do argüido. 
8.4. Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos. 
 
9.  DA ADMISSÃO 
9.1. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da PREFEITURA. 
9.2. Por ocasião da admissão, deverão ser comprovadas, mediante apresentação dos devidos documentos, as declarações a que se 
refere o item 2.7. deste Edital, conforme os documentos a seguir discriminados: 
       9.2.1. 2 fotos 3 x 4; 
       9.2.2. Carteira de Identidade (cópia reprográfica); 
       9.2.3. Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica); 
       9.2.4. Carteira Profissional; 
       9.2.5. PIS/PASEP (cópia reprográfica); 
       9.2.6. Título de Eleitor (cópia reprográfica) e comprovante de haver votado na última eleição � 2 turnos; 
       9.2.7. Certidão de Nascimento (cópia reprográfica); 
       9.2.8. Certificado de reservista (cópia reprográfica); 
       9.2.9. Atestado de Saúde expedido pela Secretaria Municipal da Saúde de Guará; 
       9.2.10. Certidão de Antecedentes criminais expedida pelo órgão competente da área de seu domicílio (Cartório Distribuidor); 
       9.2.11. Certidão de Casamento (se for casado � cópia reprográfica); 
       9.2.12. Certidão de Nascimento dos filhos (cópia reprográfica); 
       9.2.13. Carteira de Vacina de filhos menores de 14 anos; 
       9.2.14. Documento de habilitação específica para o exercício do emprego; 
       9.2.15. Declaração de próprio punho de acúmulo ou não de emprego/função pública; 
       9.2.16. outros documentos que a PREFEITURA  julgar necessários. 
       Obs.: Para admissão não serão aceitos protocolos, nem fotocópias ou cópias reprográficas não autenticadas dos documentos. 
10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A convocação para admissão dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da PREFEITURA, obedecerá à ordem 
de classificação, não gerando a aprovação o direito à contratação. 
10.2. Para efeito de admissão, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e apresentação dos documentos que lhe foram 
exigidos. 
10.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do Processo Seletivo, estabelecidas 
nestas Instruções Especiais. 
10.4. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminará o candidato do Processo Seletivo. 
10.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em edital ou aviso publicado. 
10.6. As chamadas para preenchimento das vagas serão feitas por órgãos da imprensa local, com prazo marcado para o 
comparecimento, implicando o não comparecimento no prazo marcado, em desistência tácita. 
10.7. Serão designados por Portaria do Prefeito Municipal, o presidente e os membros da comissão responsável pela organização  e 
publicação dos resultados do Processo Seletivo. 
10.8. Não serão reservadas vagas para deficientes físicos, uma vez que o percentual (5% cinco por cento) de vagas disponíveis 
exigidos não atinge o mínimo de 01 (uma) vaga, visto que as frações decorrentes do cálculo do percentual só serão arredondados 
para o número inteiro subseqüente quando maiores ou iguais a 5 (cinco). 
10.9. Os portadores de deficiência (Braile ou Ampliada) participarão do certame em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação das provas. 
10.10. Fica delegada competência ao Presidente da Comissão para tomar providências necessárias à realização de todas as fases do 
Processo Seletivo, inclusive a convocação de pessoal. 
10.11. O Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Municipal. 
10.12. Em caso de alteração dos dados constantes na Ficha de inscrição, após a realização das provas, o candidato deverá dirigir-se 
à Secretaria Municipal da Administração do Município de GUARÁ, para efetuar atualização dos dados. 
10.13. Para os empregos públicos relativos a área da educação, além dos requisitos constantes do presente edital, deverão ser 
obedecidas as exigências e normas constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96. 
10.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada para a realização do Processo Seletivo. 
O presente Edital será afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, para que todos dele tomem conhecimento. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, aos 11 de janeiro de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCO AURÉLIO MIGLIORI 

Prefeito Municipal 
 

Registrado, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra. 
 
 

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA 
Secretário de Administração 
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PROGRAMAS 
 
PEFI � Ciclo I (para substituição) , 
PEFII � Aulas Excedentes � Ensino Médio Psicologia, 
PEFII � Aulas Excedentes � Ensino Médio Biologia,  
PEFII � Aulas Excedentes � Ensino Médio Matérias Pedagógicas,  
PEFII � Ensino Fundamental � Ciclo II e Ensino Médio Matemática 

 
TEMÁRIO BÁSICO 

 
1. Educação escolar: desafios e compromissos 

a) A relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da educação 
escolar; 

b) Currículo e cidadania: saberes voltados para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais; 

c) Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e médio, da educação de jovens e adultos e da educação especial; 
d) Escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de socialização; 
e) Pedagogia diferenciada: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por competência, flexibilização do 

currículo e da trajetória escolar. 
 

2. Gestão escolar e qualidade do ensino 
a) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características 

multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; 
b) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; 
c) O envolvimento dos professores na atuação dos colegiados e das instituições escolares com vistas à consolidação da 

gestão democrática da escola; 
d) A importância dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de 

melhoria da qualidade do ensino; 
e) O protagonismo juvenil no cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar saberes, praticar o 

convívio solidário, desenvolver valores de uma vida cidadã e enfrentar questões associadas à indisciplina e à 
violência; 

f) O papel do professor na integração escola-família; 
g) A formação continuada como condição de construção permanente das competências que qualificam a prática 

docente.  
 

3. Gestão do processo de ensino e de aprendizagem 
a) O ensino centrado em conhecimentos contextualizado e ancorado na ação; 
b) O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras; 
c) O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e 

dos avanços de aprendizagem do aluno; 
d) O reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade 

de características, de necessidades e de ritmos dos alunos; 
e) Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; 
f) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento da atitudes cooperativas, solidárias e 

responsáveis. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
1-Referencias legais 
Constituição da República  Federativa do Brasil � promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos  5, 37 ao 41, 205 ao 214. 
Lei Federal n 9394/96 � Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal n 8069/96 � Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I, Título II- capítulos I, II, IV, V; Título III- 
capítulos I, II. 
Parecer CNE/CEB n 04/98 � Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 
Indicação CEE n 08/2001 � Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 
Deliberação CEE n 09/l997 e Indicação CEE n 08/l997 � Institui no Sistema de Ensino Fundamental do Estado de São Paulo o 
Regime de Progressão Continuada. 
2-Publicação Institucional  
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A construção da proposta 
pedagógica da escola. São Paulo: SE/CENP. 2000. 
3-Livros e Artigos. 
CASTORINA,  Antônio José; FERREIRO, Emília; LERNER, Delia e OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget- Vygotsky: novas 
contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 1997. 
COLL, César; MARTÍN, Elena; AMAURI, Teresa; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier; SOLÉ, Isabel; ZABALA, Antonio. O 
construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1996. 
HOFFMAN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Medicação, 2004. 
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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PERRENOUD, Philipe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. Capítulos 1 a 5. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem.São Paulo: Ática, 1999. 
WEISZ, Telma. De boas maneiras o inferno está cheio ou quem se responsabiliza pelas crianças que estão na escola e não estão 
aprendendo. Pátio: Revista pedagógica, Porto Alegre: Artmed, v.4, n. 14, p. 10-13, ago./out. 2000. 
 
PEF I � Ciclo I (para substituição) - Formação Específica 
1 � APRENDIZAGEM E ENSINO DA LÍNGUA. 
Linguagem, atividade discursiva e textualidade 
Diversidade textual e gêneros discursivos. 
Alfabetização e ensino da língua. 
O texto como unidade de ensino. 
Língua oral: usos e formas. 
A fala que cabe à escola ensinar. 
Língua escrita: usos e formas. 
Prática da leitura. Prática de produção de textos. 
Análise e reflexão sobre a língua. 
- alfabetização. 
- ortografia. 
- pontuação. 
- aspectos gramaticais. 
- revisão de textos. 
2 � APRENDIZAGEM E ENSINO DE MATEMÁTICA. 
Números naturais e sistema de numeração decimal. 
Operações com números naturais: 
-  Adição e subtração. 
- Multiplicação e divisão. 
Cálculo mental, aproximações e estimativas, cálculo escrito. 
Números racionais. 
Operações com números naturais e racionais. 
Cálculo com número racionais. 
Espaço e forma. 
Grandezas e medidas. 
Tratamento da informação. 
3 � APRENDIZAGEM E ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 
História local e do cotidiano. 
História das organizações populacionais. 
Deslocamentos populacionais. 
Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos. 
Organizações políticas e administrativas urbanas. 
Organização histórica e temporal. 
O estudo da paisagem local. 
Natureza. 
Conservação do ambiente. 
Transformação da natureza: diferentes paisagens. 
O lugar e a paisagem. 
As paisagens urbanas e rurais, suas características e relações. 
O papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais. 
Informação, comunicação e interação. 
Distâncias e velocidades no mundo urbano e no mundo rural. 
Urbano e rural: modos de vida. 
4 � APRENDIZAGEM E ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS. 
Ambiente, ser humano e saúde: 
- Água, lixo, solo e saneamento básico. 
- Captação e armazenamento da água. 
- Destino das águas servidas. 
- Coleta e tratamento de lixo. 
- Solo e atividade humanas. 
- Poluição. 
Busca de informações: 
_ observação. 
_ experimentação. 
_ leitura de textos informativos. 
Projetos como estratégia didática privilegiada para ampliação do conhecimento em Ciências Naturais. 
5 � TEMAS TRANSVERSAIS. 
Transversalidade e interdisciplinariedade. 
Desenvolvimento moral e socialização. 
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Ética: 
- respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade. 
Pluralidade cultural: 
- Pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil. 
- Constituição da pluralidade cultural do Brasil. 
- O ser humano como agente social e produtor de cultura. 
- Pluralidade cultural e cidadania. 
Meio Ambiente: 
- Noções básicas para a questão ambiental. 
- Os ciclos da natureza. 
- Sociedade e meio ambiente. 
- Manejo e conservação ambiental. 
Saúde: 
- Autoconhecimento para o autocuidado. 
- Vida coletiva. 
Orientação sexual: 
- O corpo como matriz da sexualidade. 
- Relações  de gênero. 
- Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. 
Projetos como estratégia didática privilegiada para o trabalho com temas transversais. 

 
BIBLIOGRAFIA  
1)  Publicações Institucionais. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � 
Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 1. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:1ª a 4ª série - Língua 
Portuguesa. Brasília:MEC/SEF, 1997. v.2. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � 
Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 3. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � Ciências 
Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997. v.4 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª série - História e 
Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. v.5. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � 
Apresentação dos Temas Transversais e Ética. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 8. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � Meio 
Ambiente e Saúde. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 9. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a  4ª série � 
Pluralidade Cultural e Educação Sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 10. 
2 � Livros e Artigos. 
CURTO, L.M.; MORILLO, M.M. e TEIXIDÓ, M.M. Escrever e ler: Como as crianças aprendem e como o professor pode ensina-la a 
escrever a ler. Porto Alegre: Artmed, 2000. v.I. 
CURTO, L.M.; MORILLO, M.M. e TEIXIDÓ, M.M. Escrever e ler: materiais e recursos para a sala de aula. Porto Alegre: Artmed, 
2000. v.II. 
FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização.São Paulo: Cortez, 1996. 
FERREIRO, Emília. Cultura escrita e educação: conversas de Emília Ferreiro com José Antônio Castorina, Daniel Goldin e Rosa 
Maria Torres. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
GERALDI, João Wanderley (Org.) O Texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2004. 
LERNER, Delia e SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um problema didático. IN: PARRA, Cecília e SAIZ, Irmã (Orgs). 
Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 1996. 
TEBEROSKY, Ana, Psicopedagogia da Linguagem Escrita. Petrópolis: VOZES, 2001 
 
PSICOLOGIA � PEF II Aulas Excedentes � Ensino Médio Psicologia � Formação Específica 
Reflexões sobre alfabetizações; concepções de linguagem e escrita. Origem da escrita e sua apropriação pela criança; as relações entre 
ensino e aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo na educação; planejamento e 
proposta pedagógica; organização curricular; problemas e doenças da infância; saúde, nutrição  e rendimento escolar; a língua escrita 
numa perspectiva interacionista; a leitura infantil; a criança enquanto ser em transformação; noções de primeiro socorros. A 
construção do conhecimento da escola. Pedagogia do Projeto. 

 
BIBLIOGRAFIA 
Psicologia na Educação � Davis, Cláudia � Editora Cortez. 
Uma Escola para o povo � Nidelcoff, Maria Tereza, Editora Brasiliense. 
Avaliação Mediadora � Hoffmam, Jussara, - Editora Mediação. 
Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem � Luria, A. R. Vygostki � SP � Ícone � EDUSP/88. 
Caderno Idéias 19 e 20. 
Avaliação da Aprendizagem Escolar � Cipriano Luckesi. 
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A Importância de Ler � Paulo Freire. 
Reflexões sobre Alfabetização � Emília Ferrero � Editora Cortez. 
Ensino: as abordagens do processo � Maria da Graça N. Mizukami. 
Planejamento: Plano de Ensino � Aprendizagem e Projeto Educativo � Celso dos Santos Vasconcelos. 
A Formação Social da Mente � L. Vygostki � Editora Martins Fontes � SP. 
Parâmetros Curriculares Nacionais � Vol. 1 a 10. 
Secretaria de Educação Fundamental Brasília � MEC / SEF. 
Temas Transversais e Educação � Maria Dolores Busquets e outros � Editora Ática. 
                           
BIOLOGIA � PEF II Aulas Excedentes � Ensino Médio Biologia � Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir é referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de Biologia 
� seus fenômenos, princípios, leis, modelos, suas linguagens, seus métodos de experimentação e investigação, sua contextualização 
histórica e social, suas tecnologias e relações com outras áreas de conhecimento. É também um referencial para avaliá-lo quanto aos 
fundamentos que estruturam o trabalho curricular em Biologia, bem como quanto á aplicação didática e metodológica desses 
conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
 
1. INTERAÇÕES ENTRE SERES VIVOS 
 Organização sistêmica da vida; movimentos dos materiais e da energia na natureza; ação humana e alterações ambientais; problemas 
ambientais brasileiros e desenvolvimento sustentável. 
2. IDENTIDADE DOS SERES VIVOS 
Organização celular da vida, funções vitais básicas; DNA: a receita da vida e o código genético. 
3. DIVERSIDADE DA VIDA 
 Origem da diversidade; adaptações dos seres vivos a diferentes ambientes; funções vitais do organismo humano; caracterização e 
organização dos grandes grupos de seres vivos; distribuição da vida na terra; ecossistemas brasileiros; diversidade ameaçada. 
4. TRANSMISSÃO DA VIDA, ÉTICA E MANIPULAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO. 
 Sexo e sexualidade; fundamentos da hereditariedade; genética humana e saúde; engenharia genética, seus riscos e benefícios. 
5. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA 
Hipóteses da origem da vida e da vida primitiva; concepções evolucionistas; a evolução a partir de Darwin, a síntese moderna; as 
grandes linhas de evolução dos seres vivos; origem do ser humano e evoluções culturais. 
6. QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES 
 Saúde, distribuição desigual da saúde pelas populações; agressão à Saúde das populações, prevenção e promoção à saúde; 
indicadores de saúde, saúde ambiental. 
7. CIÊNCIA E CULTURA 
Conhecimento científico e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea, ciência como construção histórica e social, 
processo de produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos; biotecnologia, ética e cidadania. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 ALBERTS, Bruce [et al.] Fundamentos da biologia celular: uma introdução à biologia molecular da célula. (Capítulos 1, 4,6,7,8,10 a 
19. Proto Alegre: ARTMED, 1999. 
AMARO, Cibele de Moraes. Papel da educação na ação preventiva ao abuso de drogas e as DST/AIDS. São Paulo: FDE-Diretoria de 
Projetos Especiais/ Diretoria Técnica, 1996 (série idéias; nº 29). 
BARNES R. S. K; CALOW, P; OLIVE, P.J.W. Os invertebrados: uma nova. 
A síntese. São Paulo: Atheneu Editora São Paulo, 1995. 
BARROSO, C; BRUSCHINI, C. Sexo e juventude: como discutir sexualidade em casa e na escola. São Paulo: Cortez, 2002. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Média e tecnológica. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. P. 215 � 274. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio: Orientações Curriculares 
Complementares aos Parâmetros Curriculares. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Média e tecnológica. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
BRODY, D. E. e BRODY A.R. As sete maiores descobertas da história (Introdução capítulos 4, 5, 6, 7, e Epílogo � A Síntese). São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
CARVALHO, A.M.P; (Gil-PERES, D.) Formação de Professores de ciências. São Paulo: Cortez, 2001. (Col. Questões da Nossa 
Época, nº 26)  
GRIFFITHS, A.J.F; [E. all.]. Genética Moderna. (Capítulos 1 ao 8; 12 e 17). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
MAYOR, D; FORTI. A Ciência e poder. Campinas: Papirus; Brasília: UNESCO, 1998. 
MONTEIRO, C.A. Velhos e novos males da saúde no Brasil. A evolução do país e de suas doenças. 2.ed.São Paulo. Hucitec, 
2000.(p.247 � 431). 
MOTA, Suetônio. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: ABES; 2000. 
ORR, R.T., Biologia dos vertebrados. 5. ed. São Paulo: Roca. 1986. 
PENA, Sérgio D. J; CARVALHA-SILVA, Denise R.; ALVES-SILVA, Juliana. PRADO, Vânia; SANTOS, Fabrício R. Retrato 
molecular do Brasil. In: Revista Ciência hoje. Vol.27 nº 159, Abril 2000. 
PINTO, T; TELLES, da S. Isabel (Orgs) AIDS e escola: reflexões e propostas do EDUCAIDS. São Paulo: Cortez, 2002. 
PRIMACK, R.B; RODRIGUES, E., Biologia da conservação. Londrina: E, Rodrigues, 2001. 
RAVEN, P. H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. (seções 4, 5,6 e 7) Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
RAY, I; SANT�ANNA, O. A. Aventuras da microbiologia. São Paulo: Hacker Editores/ Narrativa Um, 2002. 
São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias-Aprendendo 
sempre. São Paulo: SEE/CENP, 2002. P. 75-110. 
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SHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal. Adaptação e meio ambiente. 5 ed. São Paulo: Ed. Livraria Santos, 1999. 
STEARNS, S. C. & HOEKSTRA, R.F. Evolução, uma introdução e fisiologia. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
TOTORA, G.J. Corpo humano: Fundamentos de anatomia e fisiologia. Foto Alegre: ARTMED, 2000. 
 
MATÉRIAS PEDAGÓGICAS - � PEF II Aulas Excedentes � Ensino Médio Matérias Pedagógicas � Formação Específica 
Concepção de Educação Infantil e Infância. 
Desenvolvimento Infantil. Concepções de Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil. Currículo e Educação Infantil; o espaço 
físico, a linguagem, o conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil. 
Currículo e projeto político pedagógico; visão interdisciplinar e transversal do conhecimento; planejamento e avaliação. 
Articulações entre a educação infantil e o ensino fundamental; concepção de alfabetização, leitura e escrita. 
Tendências teóricas e metodológicas na educação infantil; fundamentos tecno-pedagógicos das diferentes áreas do conhecimento. 
Reflexões sobre alfabetização; concepções de linguagem escrita. Origem da escrita e sua apropriação pela criança; as relações entre 
ensino e aprendizagem na sala de aula. 
A metodologia nas áreas do conhecimento; concepções de educação e escola.  
Função social da escola e compromisso social do educador, ética no trabalho docente, a importância do jogo na educação 
planejamento e proposta pedagógica; organização curricular. 
Problemas e doenças da infância; saúde, nutrição e rendimento escolar; a língua escrita numa perspectiva interacionista; a leitura 
infantil; a criança enquanto ser em transformação. 
Noções de primeiro socorros. 
A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade; currículo em ação: planejamento, seleção e 
organização dos conteúdos; avaliação; educação inclusiva. 
Legislação � Área de Educação. 
Temas Transversais em Educação. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. 
 
BIBLIOGRAFIA 
AQUINO, J. R. G. Confrontos na Sala de Aula: uma leitura institucional da relação professor � aluno. São Paulo: Summus, 1996. 
BUSQUETS, M. D. et alii Temas Transversais em Educação. São Paulo: Ática, 1997. 
CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura e Ação Comunitária Raízes e Asas: De olho no vídeo. São Paulo, 
1995. 
CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura e Ação Comunitária Raízes e Asas: De olho no vídeo. São Paulo, 
1996. 
COLL, C. et alli. Construtivismo na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 1997. 
DALBEN, A. I. L. F. Trabalho Escolar e Conselho de Classe. Campinas: Papirus, 1995.                         
 CONZALEZ, E. N. Conselho de Classe Participativo. São Paulo: Editora Loyola, 1987. 
HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1996. 
LINS, R. C. Você Nunca Esteve Aqui. In Revista Pátio, 1: 56 � 59. São Paulo. Artes Médicas, 1997. 
MAIA, E. &. A. Oyafuso. Plano Escolar: um caminho para a autonomia. 1 a ed. � São Paulo: Cooperativa Técnico � Educacional, 
1998. 
MELO, S. L. Família: perspectiva teórica e observação factual. In M. C. B. Carvalho (org.) A Família Contemporânea em Debate. 
São Paulo: EDUC, 1995. 
PASSOS, I. et alli Uma experiência de gestão colegiada � relatos de experiência. Cadernos de pesquisas, 66: 81 � 94, 1988. 
PERRENOUD, P. Não Mexa na Minha  Avaliação! Uma abordagem sistêmica da avaliação: da Excelência a regulação das 
aprendizagens � entre duas lógicas / PHILIPPE PERRENOUD; tra. Patrícia Chittoni Ramos � Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
PRADO SOUSA, C. (org.). Avaliação do rendimento escolar. Campinas: Papirus, 1993. 
SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. COORDENADORIA DE ESTUDOS E NORMAS 
PEDAGÓGICAS. Propostas Curriculares. São Paulo: SE/CENP, 1997. 
A Escola de Cara Nova: Salas - ambiente. São Paulo: SE/CENP, 1997. 
A escola que faz diferença. São Paulo: SE/CENP, 1997. 
Ensinar e Aprender: Construindo uma proposta. São Paulo: SE/CENP, 1999. 
SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. COORDENADORIA DE ESTUDOS E NORMAS. 
Ensinar pra valer! Avaliação. Aprender pra valer! � Projeto Classes de Aceleração. São Paulo: SE/CENP, 1999. 
       
MATEMÁTICA � PEF II Ensino Fundamental � Ciclo II  e Ensino Médio Matemática � Formação Específica 
O conjunto de temas apresentado a seguir em referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de 
Matemática � suas linguagens, seus métodos de investigação, sua contextualização histórica e social, suas tecnologias e relações com 
outras áreas do conhecimento. É também um referencial para avalia-lo quanto aos fundamentos que estruturam o trabalho curricular 
em matemática e quanto à aplicação didática e metodológica desses conhecimentos na prática da sala de aula. 
1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS 
Elementos de teoria dos conjuntos e noções de lógica; os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, 
intervalos); operações básicas, propriedades, contagem e princípio multiplicativo.   
2. ÁLGEBRA 
Equações de 1º e 2º graus, funções elementares e suas representações gráficas: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e 
circulares; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na 
informática; fundamentos de matemática financeira. 
3. ESPAÇO E FORMA 
Geometria plana, plantas e mapas; geometria especial; geometria métrica; geometria analítica; trigonometria; aplicações.  
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4. TRATAMENTO DE DADOS 
Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e 
tabelas. 
5. MATEMÁTICA E SOCIEDADE 
Conhecimento científico e tecnológico, parte integrante da cultura contemporânea; a matemática e seu ensino dentro do atual 
panorama sociocultural e econômico; ética e cidadania.   
 
BIBLIOGRAFIA 
BORIN, Júlia. Jogos e resolução de problemas. (série CAEM � volume 6). São Paulo: caem/ USP, 1995. 
BOYER, Carl. História da matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (5ª a 87ª séries) / Secretaria da 
Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
BRASIL. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. p. 200 � 273. 
BUSSAB, Wilton e MORETTIN, Pedro. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
CARRAHER, David. Senso crítico.São Paulo: Pioneira, 1983. 
CARRAHER, Terezinha Nunes (org.). Aprender pensando. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
COURANT, Richard e ROBBINS, Hebert. O que é Matemática? Rio de Janeiros: Ciência Moderna, 2000. 
IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual. 10v. 
IFRAH, Georges. Os Números � A história de uma grande invenção. São Paulo: Globo, 1989. 
KRULIK, Stephen e REYS, Robert E. (orgs.). A resolução de problemas na matemática escolar. São Paulo: Atual, 1997. 
PARENTE Eduardo e CARIBË, Roberto. Introdução à computação. São Paulo: FTD, 1999. 
PARENTE Eduardo e CARIBË, Roberto. Matemática comercial e financeira. São Paulo: FTD, 1996. 
REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Matemática. Edições números: 19, 23, 41, 46 
e 51. 
ROSA, Ernesto. Didático da matemática (capítulos 1, 2 e 3). 11. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
SÃO PAULO (estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Experiências Matemáticas. São 
Paulo: SE/CENP, 1994. 4v. 
SÃO PAULO (estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: 
aprendendo sempre. São Paulo: SE/CENP, 2001. p. 05 � 32 e p. 79 � 95. 
SÃO PAULO (estado). Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Escola nas férias: 
aprendendo sempre. São Paulo: SE/CENP, 2002. p. 25 � 30 e p. 75 � 110. 
SHILOV, G. E. Construindo gráficos. São Paulo: Atual, 1998. 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental � Introdução dos Parâmetros Curriculares. Brasília MEC/SEF, 1998. 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º 
ciclos do Ensino Fundamental; temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 


