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 EDITAL PARA CONCURSO DE SELEÇÃO 
DE PROFESSORES 2020 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

 
 
 
1. OBJETIVO: 

Preencher vagas para professores nas Unidades do Centro Educacional da Lagoa e formar um banco de 
currículos para futuras contratações. 

 
Disciplinas: 

• Língua Portuguesa/Redação 

• Matemática/Lógica 

• História 

• Geografia 

• Ciências 

• Inglês 

• Música 

• Artes 

• Educação Física 
 
 
2. INSCRIÇÕES: 

2.1 – Período: 14/10 a 08/11/2019. 

2.2 – Locais: Secretarias das Unidades do CEL* ou através do link: Link de inscrição será inserido 
aqui. 

Unidade Barra ....................................................Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 200. 

Unidade Norte Shopping ...................................Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cobertura. 

Unidade Maria Angélica .....................................R. Maria Angélica, 310. 

*Funcionamento secretarias: De 2ª a 6ª feira, das 7h às 19h em todas as unidades e sábados das  
8h às 13h (apenas na Unidade Barra a secretaria não abre aos sábados). 

 
 
3. ETAPAS: 
 

3.1 – Primeira Etapa 

• Candidatos ao cargo de professor regente de 1º ao 5º ano - Prova objetiva e Redação. 

• Candidatos ao cargo de professor de Inglês de 1º ao 5º ano - Prova objetiva e discursiva e Redação 
em Inglês e Português. 

• Candidatos ao cargo de professor de Música e Artes - Redação 

Local: Unidade Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara (antiga Av. Suburbana), 5474 - Cobertura 

Dia: 23/11/2019 

Horário: 8h às 12h. 

A divulgação dos resultados será através do endereço eletrônico cadastrado no ato da inscrição, a partir 
de 28/11. Serão convocados para a próxima etapa os melhores colocados pela ordem de classificação.  
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3.2 – Segunda Etapa 

Prova aula e entrevista (local, data e horário a serem determinados pela Coordenação Geral) 

Local: Unidade Norte Shopping – Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cobertura 

Dia: 30/11/2019 

Horário: 8h às 12h. 
 

ATENÇÃO: Cada professor terá 20 minutos de apresentação. O tema da aula fica a critério de cada 
participante, desde de que esteja em consonância com a Base Nacional Curricular Comum do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 

 
 
4. OBSERVAÇÕES: 

• O candidato portador de necessidades especiais, que necessite de personalização do ambiente deverá 
descrever por escrito o caso no ato da inscrição. 

• Não será permitido o porte/uso de aparelhos eletrônicos de comunicação, relógios digitais, réguas de 
cálculo, calculadoras, como também será vedada qualquer consulta bibliográfica durante a realização 
da primeira etapa. 

• Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas do concurso. 
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EDITAL PARA CONCURSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 2020 

ANEXO I: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS EXAMES 
 
 
➟ LÍNGUA PORTUGUESA 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade; 

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e 
descritiva (Contos, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.), textos informativos e 
jornalísticos; 

• • Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto; 

• • Reconhecimento da intencionalidade discursiva do enunciador; 

• Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva; 

• Reconhecimento do importante papel dos conectivos no texto; 

• Reconhecimento do valor semântico dos conectivos no contexto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, pressupostos, informações 
explícitas e implícitas; 

• Identificação do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário); 

• Análise do papel gramatical de uma palavra em diversos contextos.  
 
 
➟ MATEMÁTICA 

• Unidades de medida de comprimento  

• Unidades de medida de área 

• Unidades de medida de volume 

• Unidades de medida de tempo 

• Área de figuras planas 

• Perímetro 

• Conjunto dos Números Naturais 

• Operações com números naturais 

• Sistema de numeração Hindu-Arábico 

• Sistema de numeração Romano 

• Porcentagem 
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➟ GEOGRAFIA 

• Habilidades específicas para a alfabetização geográfica: lateralidade, proporção, temporalidade, 
percepção sensorial, percepção do ambiente físico e da paisagem, percepção social e indenitária e 
noções de sociedade, cidadania, lugar, espaço e território.  

• Os processos da dinâmica natural (geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos) 
e as formas espaciais resultantes.  

• Fundamentos da Cartografia: orientação e localização, convenções, escalas, projeções, formas de 
representação espacial e fusos horários.  

• Fundamentos da Demografia: distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento 
demográfico, estrutura populacional, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas e 
questões étnicas e de gênero.  

• O universo do trabalho: os setores da economia, as atividades econômicas, as profissões, a relação 
cidade/campo.  

• Sustentabilidade: aproveitamento econômico e gestão dos recursos naturais, problemas ambientais 
resultantes, iniciativas para a conservação do meio ambiente e responsabilidade social e individual.  

• As diferentes escalas de organização espacial e regional: residência, rua, bairro/comunidade, 
cidade/munícipio, estado, regiões, país, continente e mundo. 

 
 
➟ HISTÓRIA 

• Cultura indígena: costumes e tradições; Descobrindo palavras de origem indígena; Influências 
africanas em nossa cultura. 

• O dia, a noite e a passagem do tempo; O tempo da natureza no cotidiano das comunidades indígenas. 

• O que é sustentabilidade? O trabalho na indústria e seus efeitos no meio ambiente; Segurança do 
trabalho; O combate ao trabalho escravo. 

• O que são cidades históricas?; O IPHAN e a preservação do patrimônio histórico brasileiro; Cidades 
e conjuntos urbanísticos brasileiros que são patrimônio mundial; Eu conheço uma cidade histórica?; 
O que as construções de uma cidade contam sobre a sua história? 

• O sentido do trabalho nas culturas indígenas; O valor do meio ambiente nas culturas indígenas; 
Divisão de trabalho nas comunidades indígenas. 

• Brasil africano; Comunidades quilombolas no passado e no presente; In- fluência africana na língua e 
na culinária; Capoeira e ritmos afro-brasileiros. 

• As Grandes Navegações e o imaginário; Os portugueses e a América; Estranhamento: o choque entre 
as culturas; A exploração do território brasileiro; A herança cultural e histórica do processo colonial 
português 

• Migração de africanos escravizados; A economia açucareira; Conhecendo um engenho;  
O cotidiano de senhores, trabalhadores livres e escravos nos engenhos coloniais; Formas de 
resistência à escravidão; Brasil: um cruzamento de culturas 

• Por que a metrópole queria o ouro?; Como e onde o ouro foi encontrado na colônia?; Impactos 
migratórios na colônia com a exploração do ouro; Tipos de mineração e impacto ambiental no 
passado e no presente; O trabalho escravo nas minas e formas de resistência 

• A cidadania na Antiguidade e nos dias atuais; Cidadania: um conceito em construção; Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Os direitos e deveres dos cidadãos na Constituição Brasileira de 
1988; Estatuto da Criança e do Adolescente; A cidadania é para todos. 

• História e Pré-História: a invenção da escrita; As descobertas arqueológicas; O que é paleontologia?; 
Contribuições da genética e da linguística ao estudo da História; Tempo e espaço; A ação humana 
no meio natural. 
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➟ CIÊNCIAS 

• Método científico; A ciência moderna; A ciência no Brasil; As tecnologias e o cotidiano; Uso de 
recursos tecnológicos. 

• Água e o corpo humano; A importância da água para a vida; Água e os alimentos; Consumo de água 
em diferentes atividades humanas. 

• O ciclo da água; Estados físicos e transformações da água; Propriedades da água. 

• Vegetação e biodiversidade; Vegetação e conservação do solo; Vegetação e proteção de mananciais; 
Vegetação e qualidade do ar. 

• A Terra como fonte finita de recursos; Consumo consciente de energia, de água, de combustíveis, de 
alimentos e de objetos (brinquedos, roupas etc.); Princípio dos 5Rs (repensar, reduzir, recusar, 
reutilizar e reciclar). 

• Ar como material; Ar comprimido e ar rarefeito; A densidade do ar; As propriedades do ar; O que é o 
vento? 

• A origem dos materiais; Propriedades dos materiais; Uso dos materiais; A diversidade dos materiais 
produzidos pelos seres humanos; Os impactos ambientais causados pelos seres humanos. 

• Os objetos que auxiliam na formação das imagens; A importância da imagem para o registro histórico 
e cultural. 

• Constelações visíveis no Brasil; Uso de mapas celestes. 

• Lua, Terra e Sol; Manchas Lunares; O ambiente da Lua; Observando a Lua; Fases da Lua. 

• Sistema digestório: anatomia e fisiologia; Integração da respiração e da digestão; Saúde e respiração 

• Sistema cardiovascular; Sangue: constituição e funções; Saúde do sistema circulatório 

• Sistema excretor; Sistema nervoso; Sistema endócrino. 

• Sistema muscular e ósseo; Sistema genital. 
 
 
➟ INGLÊS 

• Simple Present (Presente do Indicativo). 

• Present Continuous (Gerúndio). 

• Simple Past (Pretérito). 

• Simple Future (Futuro). 

• Wh questions (Pronomes interrogativos com “Wh”). 

• Regular and Irregular Verbs – (Verbos regulares e irregulares). 

• Pronouns (referência pronominal). 

• Pharsal Verbs (verbos com preposições). 

• False friends (Falsos cognatos). 

• Writing. 

• Linking words. 

• Everyday English (Inglês utilizado no dia a dia). 

• Classroom Commands/Class Expressions (Comandos utilizados para crianças). 

• Text comprehension (interpretação de texto). 

• História do CEL e seus valores (Character Education – www.cel.com.br). 

 
 


