
 

      Prefeitura Municipal  

     de Vila Velha/ES 
 

       PA - Professor Séries Iniciais 
 

 

 

VOLUME 1 

 

Língua Portuguesa 
Compreensão de texto. Condições de leitura e produção textual: a enunciação ...................................................... 1 

Coesão e coerência textuais ................................................................................................................................................ 6 

Intertextualidade ............................................................................................................................................................... 15 

Tipologia textual ................................................................................................................................................................ 18 

Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia ................................................................... 25 

Linguagem figurada .......................................................................................................................................................... 28 

Sistema fonológico do português ................................................................................................................................... 32 

Sistema ortográfico vigente ............................................................................................................................................. 33 

Morfossintaxe: classes de palavras e seu emprego ..................................................................................................... 41 

Formação de palavras ...................................................................................................................................................... 62 

Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal ............................................................................. 64 

Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e 
discurso ............................................................................................................................................................................... 65 

Valores semântico-sintáticos dos conectivos ............................................................................................................... 82 

Concordância nominal e verbal ...................................................................................................................................... 83 

Regência nominal e verbal ............................................................................................................................................... 86 

Classes de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais..................................... 90 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Estrutura do período simples e do período 
composto. Funções sintáticas.......................................................................................................................................... 92 

 
 

Raciocínio Lógico Quantitativo 
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
dedução de novas relações em função de relações fornecidas e avaliação das condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. ...................................................................................................................... 1 

Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais; raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e 
discriminação de elementos; ........................................................................................................................................... 16 

Porcentagem, ..................................................................................................................................................................... 29 

Razões e proporções, ........................................................................................................................................................ 31 

Regra de três (Simples e Composta), ............................................................................................................................. 33 

Princípio fundamental da contagem, combinatória, permutações, .......................................................................... 37 

Problemas utilizando as operações fundamentais, ..................................................................................................... 41 

Probabilidade, .................................................................................................................................................................... 45 

Conjuntos, ........................................................................................................................................................................... 49 

Progressões aritméticas, geométricas ........................................................................................................................... 52 

Matemática financeira. ..................................................................................................................................................... 55 



Legislação Educacional  
Lei Municipal n° 5.629/2015 - Plano Municipal de Educação...................................................................................... 1 
Lei Municipal n° 5.938/2017 - Gestão Democrática da Educação no Sistema Municipal de Ensino de Vila Velha.
 .............................................................................................................................................................................................. 13 
Lei Municipal n° 4.100/2003 - Sistema Municipal de Ensino do Município de Vila Velha e disciplina o seu 
funcionamento. .................................................................................................................................................................. 16 
Lei Municipal n° 4.670/2008 Ȃ Plano de Cargos e Salários do Magistério. ............................................................. 25 
Lei complementar Municipal n° 019/2011- Estatuto do Magistério. ...................................................................... 36 
Base Nacional Comum Curricular - BNCC. .................................................................................................................... 44 
 
 

Tecnologias Educacionais  
Computação e armazenamento em nuvem...................................................................................................................... 1 

Sistemas operacionais - Windows e Linux. ...................................................................................................................... 6 

Fundamentos da Tecnologia Educacional. .................................................................................................................... 32 

Dispositivos móveis e Apps. ............................................................................................................................................ 32 

Mídias digitais. ................................................................................................................................................................... 33 

O uso da internet na educação. ....................................................................................................................................... 34 

Uso de tecnologias no processo de ensino aprendizagem. ........................................................................................ 39 

Redes sociais em educação. ............................................................................................................................................. 46 

Éticas nas redes. ................................................................................................................................................................ 46 

A questão da resistência às novas tecnologias. ............................................................................................................ 47 

O uso da tecnologia no planejamento e gestão de projetos educacionais. .............................................................. 49 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

      Prefeitura Municipal  

     de Vila Velha/ES 
 

       PA - Professor Séries Iniciais 
 

 

 

VOLUME 2 

 

 

Conhecimentos Pedagógicos  
Os quatro pilares da educação para a educação do século XXI .................................................................................... 1 
Teoria Sócio- interacionista de Vygotsky.  ....................................................................................................................... 2 

Tendência Pedagógica Progressista Crítico-social dos conteúdos .............................................................................. 6 
Competências e Habilidades na educação .................................................................................................................... 15 

Currículo: concepções, elaboração, prática, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, transversalidade .. 19 

Contribuições de Mikail Backthin na linguagem ......................................................................................................... 34 

As dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular ........................................................................... 35 

Metodologias Ativas .......................................................................................................................................................... 40 

Contribuição da Neurociência para educação .............................................................................................................. 41 

Inteligências Múltiplas ..................................................................................................................................................... 49 

Avaliação da aprendizagem: conceitos, concepções e práticas ................................................................................. 52 

Projeto Político Pedagógico ............................................................................................................................................. 61 

Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta .................................................................................................. 69 

Educação Inclusiva e legislações que fundamentam o assunto e as modalidades de ensino na educação 
básica ................................................................................................................................................................................... 73 

O Conselho Escolar como instrumento de Gestão Democrática ............................................................................... 78 

Aluno público alvo da Educação Especial ..................................................................................................................... 94 

Nota Técnica MEC nº 004/2014 ................................................................................................................................... 104 

 

 

Fundamentação 
Base Nacional Comum Curricular Ȃ BNCC: da etapa do Ensino Fundamental (competências específicas das 
Áreas de Conhecimento do 1º ao 5º ano, currículo, ....................................................................................................... 1 

Protagonismos na Educação Básica ............................................................................................................................... 14 

Práticas de avaliação ........................................................................................................................................................ 16 

Inclusão ............................................................................................................................................................................... 26 

Alfabetização e letramento .............................................................................................................................................. 30 

Apropriação da linguagem oral e escrita nos anos do Ensino Fundamental numa perspectiva histórico-cultural.
 .............................................................................................................................................................................................. 34 

A importância da leitura dialógica na sala de aula ...................................................................................................... 38 

Ensino com base no princípio de resolução de problemas ........................................................................................ 40 

 

 



Conhecimentos Específicos  
Texto: leitura e compreensão de textos literários e não literários; intertextualidade; ........................................... 1 
Gêneros textuais. .................................................................................................................................................................. 1 
Mecanismo de coesão  ......................................................................................................................................................... 4 
Variação linguística.  ............................................................................................................................................................ 4 
Princípios de fonologia,  ...................................................................................................................................................... 7 
acentuação tônica e gráfica.  ............................................................................................................................................... 7 
Princípios de morfossintaxe: estrutura e formação de palavras, classes gramaticais e funções sintáticas. ........ 9 
 Alfabetização e Letramento: apropriação da linguagem oral e escrita nos anos iniciais numa perspectiva 
histórico-cultural. .............................................................................................................................................................. 10 
Números Naturais. Números Racionais. Operações com números naturais e números racionais.  ................... 13 
Figuras geométricas. Área e perímetro.  ....................................................................................................................... 18 
Sistemas de medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, temperatura e tempo.  ........................ 26 
Sistema monetário.  .......................................................................................................................................................... 29 

Tratamento da informação. ............................................................................................................................................. 31 
CIÊNCIAS. Ar: importância, composição e propriedades. .......................................................................................... 34 

 Água: importância, composição, propriedades, estados físicos e ciclo da água. ................................................... 38 
 Composição e erosão do solo. ........................................................................................................................................ 44 
 Caracterização e classificação dos seres vivos e sua relação com o ambiente.  .................................................... 48 
Noções básicas de anatomia e fisiologia humana e princípios básicos de saúde.  ................................................. 54 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA. Localização espacial: pontos cardeais e colaterais. Mapas, escalas, plantas e 
convenções cartográficas. ................................................................................................................................................ 88  
Transformações naturais e humanas no relevo, solo, hidrografia, clima e vegetação Brasil:  ............................ 98 
População, urbanização, divisões do espaço, questão ambiental. .......................................................................... 116 
 Fontes históricas e periodização.  ............................................................................................................................... 141 
Formação da sociedade brasileira.  .............................................................................................................................. 151 
História e Geografia do Espírito Santo e Vila Velha. ................................................................................................. 201 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


	Sumario
	Sumario2

