
REGULAMENTO DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MATERIAL DE APOIO MULTIMÍDIA DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 

 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas 

previstas conferidas pelas Leis n.º 2.490, de 20 de maio 1997, e n.º 1.350, de 20 de janeiro de 1988 (Estatuto 

do Magistério do Ensino de 1.º e 2.º Graus do Município de Aracaju, e de acordo com o Decreto n.º 4.233, de 

21 de março de 2013, torna público o concurso que visa à SELEÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO 

MULTIMÍDIA, com observância à Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e à Lei Federal n° 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998, com o objetivo de incentivar o aperfeiçoamento profissional dos professores da 

Rede Municipal através do estímulo à produção de material didático para uso como recurso pedagógico por 

docentes e discentes da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com as condições e diretrizes 

estabelecidas neste Regulamento e seus Anexos. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O objeto do presente concurso “Show de Aula” é a seleção, mediante os critérios constantes neste 

Regulamento, de materiais de apoio multimídia produzidos por professores da Rede Municipal de Educação 

para o ensino fundamental II (6º ao 9º anos), a serem disponibilizados em banco de dados virtual para 

acesso por docentes e discentes da Rede Municipal de Ensino. 

 

1.2. O objeto compreende o envio do material de apoio multimídia, bem como de seu resumo descritivo, 

observada as orientações previstas no item 4.2. 

 

1.3. O concurso de materiais de apoio multimídia contemplará os seguintes componentes curriculares 

correspondentes a todos os anos do ensino fundamental II: Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, 

Língua Portuguesa, Matemática. 

 

1.4. Cada componente curricular possui determinado quantitativo de tópicos, conforme descrição 

estabelecida no Anexo I deste Regulamento. 

 

1.5. Cada candidato apenas poderá inscrever-se, no máximo, em 10 (dez) tópicos diferentes, sendo permitida 

apenas uma submissão por tópico, relativos aos componentes curriculares detalhados no item 1.3.  

 

1.6. O concurso terá oito etapas, resumidas abaixo e detalhadas por este Regulamento:  

 

ETAPAS AÇÕES DATA/PERÍODO 2013 

Etapa I Publicação do Regulamento no Diário Oficial do  Município 01/10/2013 

Etapa II Inscrição eletrônica dos professores no site 

www.oje.inf.br/aracaju * 

01/10/2013 a 01/11/2013 

Etapa III Envio dos materiais de apoio multimídia pelo site  

www.oje.inf.br/aracaju 

  02/11/2013 a 20/12/2013 

Etapa IV Avaliação realizada pelas Comissões Especiais 06/01/2014 a 31/01/2014 

Etapa V Divulgação do resultado preliminar no site 

www.oje.inf.br/aracaju 

04/02/2014 



Etapa VI Recursos ao resultado preliminar no site 

www.oje.inf.br/aracaju 

05/02/2014 a 11/02/2014 

Etapa VII Julgamento dos recursos pelas Comissões Especiais 12/02/2014 a 14/02/2014 

Etapa VIII Divulgação do julgamento do recurso, resultado final e 

homologação do concurso no site www.oje.inf.br/aracaju e 

no Diário Oficial do Município 

17/02/2014 

 

* Professores já inscritos na plataforma OJE são considerados aptos a submeter os materiais de apoio 

multimídia, não sendo necessária nova inscrição eletrônica (Etapa II). 

 

1.7. Todas as etapas constantes deste Regulamento, exceto as publicações que serão realizadas pelo Diário 

Oficial do Município, serão realizadas exclusivamente pela Internet, através do site www.oje.inf.br/aracaju. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar do concurso quaisquer interessados, no âmbito da Secretaria de Educação do 

Município de Aracaju, dentre:  

a) professores da Rede Municipal de Ensino, que estejam em regência ou desempenhando outra atividade 

na SECRETARIA;  

b) é requisito para a inscrição no concurso comprovar a formação em qualquer licenciatura plena. 

2.2. É vedada a participação neste concurso de membro da Comissão Especial Avaliadora, na forma do 

disposto no inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

3. DA INSCRIÇÃO ELETRÔNICA 

 

3.1. Poderão inscrever-se neste concurso os professores da Rede Municipal de Ensino, nos termos do item 

2.1, por meio da realização de cadastro no site www.oje.inf.br/aracaju. 

 

3.2. Os candidatos deverão cumprir as regras dispostas neste Regulamento, sob pena de imediata 

desclassificação no concurso. 

 

3.3. Professores já inscritos na plataforma OJE são considerados aptos a submeter os materiais de apoio 

multimídia, não sendo necessária nova inscrição eletrônica (Etapa II). 

 

4. DO ENVIO DE MATERIAIS DE APOIO MULTIMÍDIA 

 

4.1. Serão disponibilizadas no Anexo II deste Regulamento e no site www.oje.inf.br/aracaju, em forma de 

arquivos digitais, as seguintes orientações aos professores cadastrados para envio dos materiais de apoio 

multimídia: (a) orientações sobre a forma de elaboração do resumo descritivo do material de apoio a ser 

enviado; (b) template (modelo) com a diagramação e marcas institucionais obrigatórias em todos os materiais 

submetidos.  

 

4.2. Para participar do concurso, o candidato deverá preencher os dados requeridos no site, enviar material 

de apoio para o componente curricular com seu respectivo resumo descritivo, informando o componente 

curricular, nível de ensino, ano e tópicos no qual deseja concorrer. 

 

4.3. O resumo descritivo deve conter no máximo 5.000 caracteres (incluindo espaços) e seguir as orientações 

dispostas no item 4.1. 

http://www.educacao.pe.gov.br/oje
http://www.educacao.pe.gov.br/oje


 

4.4. O material de apoio deve ser apresentado exclusivamente nos formatos *.ppt (Microsoft PowerPoint 

versão 2003 e anteriores), *.pptx (Microsoft PowerPoint versão 2007 ou superiores), com tamanho total de 

até 10MB (10 megabytes), observado o template mencionado no item 4.1. 

 

4.5. O material de apoio deverá ter no mínimo 25 slides e no máximo 40 slides. 

 

4.6. Todas as imagens e textos integrais ou parciais de terceiros retirados da internet, livros, revistas, ou de 

qualquer outra fonte/mídia impressa, eletrônica ou sonora devem ser devidamente citadas e referenciadas, 

tendo sua origem claramente identificada no Power Point. 

 

4.7. O material de apoio não poderá praticar, induzir ou incitar preconceito quanto à origem, raça, etnia, 

gênero, orientação sexual, cor, idade, crença religiosa ou qualquer outra forma de discriminação. Também é 

vedado usar linguagem ou imagem obscena, ofensiva ou indecente, caluniosa, abusiva ou que invada a 

privacidade de alguém, assim como praticar proselitismo político partidário contrário ou em defesa de 

pessoas ou partidos nacionais e/ou internacionais. 

 

4.8. Os arquivos de material de apoio com terminações e/ou tamanhos diferentes dos especificados nos itens 

4.3 e 4.4 serão automaticamente rejeitados pelo sistema e o processo de envio não será concluído.  

 

4.9. O candidato poderá enviar apenas um material de apoio multimídia e resumo descritivo para cada tópico 

dos componentes curriculares previstos no item 1.3.  

 

4.10. Por cada tópico enviado, o candidato receberá um número de protocolo que confirma o recebimento do 

material. 

 

4.11. Ao efetuar o envio do material, o candidato estará, automaticamente, concordando com as regras do 

concurso dispostas neste Regulamento e Anexos. 

 

4.12. O candidato assume total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, bem como pela 

utilização adequada das funcionalidades do site do concurso. 

 

4.13. Os materiais de apoio e os resumos descritivos que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste 

Regulamento serão desclassificados. 

 

4.14. Não serão aceitos os materiais de apoio enviados extemporaneamente ou por outra forma que não a 

prevista neste Regulamento. 

 

4.15. É vedado ao candidato, sob pena de desclassificação, identificar-se no arquivo multimídia ou no 

resumo.   

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

5.1. A avaliação será processada e julgada por Comissão Especial integrada por pessoas de reputação 

ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. 

 

5.2. Para cada componente curricular será designada uma Comissão Especial Avaliadora composta de, no 

mínimo, 3 (três) membros. 

 



5.3. Em cada Comissão Especial Avaliadora instituída será designado um Presidente. 

 

5.4. É vedada a participação na Comissão Especial Avaliadora de cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau dos candidatos participantes deste concurso.  

 

5.5. A Comissão Especial Avaliadora atribuirá nota de 1 (um) a 7 (sete) ao resumo descritivo de cada tópico 

apresentado pelo candidato, observado os seguintes critérios: 

 

I - Criatividade: o resumo descritivo contribui com formas inovadoras de apresentação do conteúdo e/ou 

novas maneiras de articular os conceitos e noções que formam o campo de conhecimento;  

II - Uso de Multimídia: o resumo descritivo oferece representações diversificadas dos conceitos e noções que 

constituem o tópico, incluindo mídias e linguagens da cultura digital; 

III - Coerência: as noções apresentadas como constitutivas do tópico são sequenciadas com base em lógica 

clara e pertinente ao tema, e tal ordenação mostra-se harmônica com o desenvolvimento conceitual 

pertinente ao tópico; 

IV - Cobertura: o resumo descritivo trata o tópico de forma completa e extensiva, cobrindo a maior parte ou 

parte substancial dos conceitos que formam o campo de conhecimento. 

 

5.6. Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4 (quatro) no resumo descritivo terão o 

material de apoio analisado. 

 

5.7. A Comissão Especial Avaliadora atribuirá nota de 1 (um) a 7 (sete) ao material de apoio de cada tópico 

apresentado pelo candidato, observado os seguintes critérios: 

 

I - Criatividade: o material contribui com formas inovadoras de apresentação do conteúdo e/ou novas 

maneiras de articular os conceitos e noções que formam o campo de conhecimento. 

II - Uso de Multimídia: o material oferece representações diversificadas dos conceitos e noções que 

constituem o tópico, incluindo mídias e linguagens da cultura digital. 

III - Correção: o material não apresenta incorreções conceituais e/ou indefinição de termos e noções 

essenciais ao tópico. 

IV - Coerência: as noções apresentadas como constitutivas do tópico são sequenciadas com base numa 

lógica clara e pertinente ao tema, e tal ordenação mostra-se harmônica com o desenvolvimento conceitual 

pertinente ao tópico. 

V - Cobertura: o material trata o tópico de forma completa e extensiva, cobrindo a maior parte ou parte 

substancial dos conceitos que formam o campo de conhecimento. 

 

5.8. Não serão aprovados na segunda etapa de avaliação os materiais (PPTs) com média inferior a 4 

(quatro). 

 

5.9. No caso em que mais de um material de apoio referente a um mesmo tópico esteja na primeira 

colocação, com idêntica nota final, serão adotados os seguintes critérios de desempate aos candidatos, 

sucessivamente: 

I - maior tempo de efetivo exercício no serviço público;  

II - maior idade; 

III - maior prole. 

 

5.10. A Comissão Especial de Avaliação poderá eliminar candidatos do concurso caso identifique 

irregularidades no material de apoio produzido, de acordo com os itens 4.5, 4.6 e 4.7 deste regulamento. 

 

5.11. O resultado preliminar da avaliação será divulgado no endereço www.oje.inf.br/aracaju. 

http://www.educacao.pe.gov.br/oje


 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1. Para interpor recurso contra o resultado preliminar, a ser dirigido ao Presidente da respectiva Comissão 

Especial Avaliadora do componente curricular, o candidato deve seguir as instruções previstas no site 

www.oje.inf.br/aracaju no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da divulgação do resultado preliminar, 

conforme requerimento disposto no Anexo III deste Regulamento.  

 

6.2. A divulgação do julgamento do recurso ocorrerá no site www.oje.inf.br/aracaju e no Diário Oficial do 

Município. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

 

7.1. Será publicado o resultado final, com o nome e matrícula do candidato da primeira colocação de cada 

tópico dos componentes curriculares, no site www.oje.inf.br/aracaju e no Diário Oficial do Município. 

 

7.2. Após a análise da conformidade dos atos praticados neste concurso com os dispositivos previstos em lei 

e neste Regulamento, caberá ao Secretário de Educação a homologação do certame. 

 

8. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

8.1. Ao aceitar participar do concurso, os candidatos autorizam, desde já, sem ônus ou restrições de qualquer 

natureza, a publicação, reprodução e edição do conteúdo dos materiais de apoio, pela SECRETARIA ou por 

terceiros, nos termos de “Atribuição (by)” definidos pela Creative Commons em http://tinyurl.com/m962lm: 

“permite que outros distribuam, remixem, adaptem ou criem obras derivadas, mesmo que para uso com fins 

comerciais, contanto que seja dado crédito pela criação original” . 

 

9. DA EDIÇÃO DO MATERIAL DE APOIO MULTIMÍDIA 

 

9.1. Todos os materiais de apoio classificados na primeira colocação submeter-se-ão à edição, 

exclusivamente, com a finalidade de assegurar a correção ortográfica-gramatical, a padronização quanto ao 

layout e à diagramação, bem como o resguardo dos direitos autorais de terceiros. 

 

10. DA PREMIAÇÃO 

 

10.1 O primeiro colocado de cada tópico dos componentes curriculares receberá prêmio, no valor unitário de 

R$ 600,00 (seicentos reais). 

 

10.2. A premiação não integrará a remuneração do candidato classificado na primeira colocação de cada 

tópico. 

 

10.3. Os valores dos respectivos prêmios estarão sujeitos à incidência, dedução e retenção de impostos, 

conforme legislação em vigor, por ocasião da data de pagamento dos prêmios. 

 

10.4. A Comissão Especial de Avaliação poderá deixar de premiar o tópico em que nenhum candidato inscrito 

atenda aos critérios estabelecidos neste Regulamento. 

 

10.5. A solenidade de premiação será divulgada no site www.oje.inf.br/aracaju. 

 

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

http://www.educacao.pe.gov.br/oje
http://www.educacao.pe.gov.br/oje
http://www.educacao.pe.gov.br/oje
http://tinyurl.com/m96
http://www.educacao.pe.gov.br/oje


 

11.1. As despesas decorrentes deste concurso correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria 

de Educação que serão suplementadas, se insuficientes. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos relativos ao Regulamento serão solucionados pela Comissão Especial Avaliadora e 

pelo Secretário de Educação. 

 

12.2. Os candidatos inscritos e a Comissão Especial Avaliadora são responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos que apresentarem. 

 

MARCIA VALÉRIA LIRA SANTANA 

Secretária da Educação 

 

DÊNISON SANT’ANA 

Departamento De Educação Básica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – TÓPICOS DISPONÍVEIS 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

  TÓPICOS QTDE. 

 
32 

1 Sistema solar: Universo 1 

  2 Terra: características, movimentos, fases da lua e camadas. 1 

  
3 

Rochas: minerais e rochas, os tipos de rocha, transformações da rocha, e o que é o pré-sal. 
1 

  4 Solo: formação, composição, propriedades, erosão e contaminação. 1 

  
5 Água: tipos, água no planeta, sua importância, estados físicos, ciclo e qualidade da água, poluição e 

tratamento. 
1 

  6 Ar: composição, gases que o compoem, funções da atmosfera e propriedades. 1 

  
7 

Clima e tempo: fenômenos metereológicos, mudanças globais e efeitos da poluição. 
1 

  8 As ações do homem e os problemas ambientais. 1 

  TOTAL 8 

  

     

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

  TÓPICOS QTDE. 

  
1 Seres vivos: estrutura das celulas, origem e evolução das espécies, os reinos e as formas de 

classificação. 
1 

  2 Virus, bactérias, protistas e fungos. 1 

  
3 

O reino das plantas: suas partes, celula vegetal, fotossíntese, e os tecidos vegetais. 
1 

  4 Invertebrados: caracterísitcas e os filos. 1 

  5 Os vertebrados: peixes, anfíbios e répteis. 1 

  6 Os vertebrados: aves e mamíferos. 1 

  
7 

Ecologia: níveis de organização, relação entre os seres vivos, cadeia e teias alimentares. 
1 

  
8 

Interferência humana no ambiente: preservação, conservação, degradação e recursos naturais. 
1 

  TOTAL 8 

  

     

COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

  TÓPICOS QTDE. 

  1 O ser humado: a espécie, a organização do corpo, órgãos e sistemas. 1 

  2 Alimentação e sistema digestório. 1 

  3 Sistemas cardiovascular, imunitário e linfático. 1 

  4 Respiração e excreção. 1 

  5 Locomoção e revestimento. 1 

  6 Sistemas nervoso, endócrino e sensorial. 1 

  7 Reprodução e hereditariedade. 1 

  8 Saúde humana: doenças e drogas. 1 

  TOTAL 8 

  

     
COMPONENTE CURRICULAR - CIÊNCIAS 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

  TÓPICOS QTDE. 

  1 Propriedades da matéria: fenômenos físicos e químicos e os estados físicos. 1 

  2 Substância e átomo. 1 

  



3 
Átomos e ligações químicas: classificação dos elementos químicos e tabela periódica. 

1 

  4 Reações e funções químicas. 1 

  5 Calor e movimento. 1 

  6 Força, trabalho e energia (Leis de Newton). 1 

  7 Ondas, som e luz. 1 

  8 Eletricidade e magnetismo. 1 

  TOTAL 8 

   

COMPONENTE CURRICULAR - GEOGRAFIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 
Os espaços (transformação das paisagens, cidades e campos, territórios e limites) 

1 

2 Cartografia: mapas, carta topográfica, planta, croqui, tipos de mapa 1 

3 Localização e orientação no espaço geográfico (orientação pelo sol, pela lua, por instrumentos; 
coordenadas geográficas e fusos horários do Brasil) 

1 

4 Relevo terrestre: as ações da natureza e dos seres humanos no relevo 1 

5 
Clima: os fatores climáticos, as zonas térmicas, o clima e as atividades economicas 

  

6 As principais formações vegetais da terra: florestas tropical, equatorial e temperada, vegetação de 
montanha, taiga e tundra 

1 

TOTAL 6 

   

COMPONENTE CURRICULAR - GEOGRAFIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 
Território brasileiro (divisão política e regional, sua formação e os coclos de ocupação) 

1 

2 O Brasil e suas regiões 1 

3 O relevo e as águas do Brasil 1 

4 A vegetação e o clima no Brasil 1 

5 Indústria, serviços e comércio no Brasil 1 

6 População brasileira: movimentos populacionais, densidade dfemográfica, crescimento e declínio, 
pirâmides etárias 

1 

TOTAL 6 

   

COMPONENTE CURRICULAR - GEOGRAFIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Espaços mundiais: continentes e a nova ordem mundial 1 

2 Américas e contrastes: América Anglo-Saxonica e América Latina 1 

3 Continente Africano 1 

4 Oceania e Antártida 1 

5 Desenvolvimento e subdesenvolvimento 1 

6 Oriente Médio 1 

TOTAL 6 

   
COMPONENTE CURRICULAR - GEOGRAFIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 O mundo globalizado e a construção do espaço geográfico contemporâneo 1 

2 Blocos Econômicos e a ONU 1 



3 Japão, Tigres asiáticos e China 1 

4 Continente Europeu 1 

5 Continente Asiático 1 

6 Os modos de vida no campo e na cidade a partir do avanço da globalização e dos meios de 
comunicação 

1 

TOTAL 6 

 

COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Introdução à história (história, memória, tempo, fonte, acontecimento, fato, evidência e causa) 1 

2 
As primeiras sociedades humanas: paleolítico, neolítico, e os vestígios da pré-história no Brasil 

1 

3 Os egípicios 1 

4 Impérios do Oriente: Mesopotâmia, Persas, China, Índia e Japão 1 

5 Hebreus e Fenícios 1 

6 Grécia antiga 1 

7 Império romano 1 

TOTAL 7 

   

COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Igreja e Idade Média 1 

2 Feudalismo: ascenção e queda 1 

3 Sistema capitalista 1 

4 Reformas religiosas 1 

5 Colonização do Brasil 1 

6 Colonização espanhola e inglesa 1 

7 Expansões marítimas 1 

TOTAL 7 

   

COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Ocupação do interior brasileiro: a economia mineradora 1 

2 Iluminismo 1 

3 Revolução Francesa 1 

4 Revolução Industrial 1 

5 Independência nas américas anglo-saxônicas e espanhola 1 

6 A independância do Brasil 1 

7 Monarquia e República no Brasil 1 

TOTAL 7 

   
COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Liberalismo e Nacionalismo 1 

2 1ª Guerra Mundial 1 

3 Socialismo e Revolução Russa 1 

4 Períodos entre Guerras 1 

5 2ª Guerra Mundial: o mundo em dois blocos 1 

6 Ditadura no Brasil 1 



7 O Brasil contemporâneo: Economia e cultura nos tempos de FHC e Lula 1 

TOTAL 7 

 

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA INGLESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Verbo to be: presente simples 1 

2 Usos do verbo to be: afirmativas, interrogativas e negativas 1 

3 Uso do how much em situação de compras; cores das coisas 1 

4 Vocabulário: formas de cumprimento, apresentação, tratamento 1 

TOTAL 4 

   

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA INGLESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Pronomes possessivos: my, your, his, her, our, your, their 1 

2 Singular e plural dos substantivos 1 

3 Usos de a, na, some, any 1 

4 Expressões interrogativas: which, how, what time 1 

TOTAL 4 

   

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA INGLESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Palavras que indicam direção: right, left, straight ahead, parallel to / expressão What's the weather 
like? 

1 

2 Futuro com o going to + infinitive e expressões adverbiais de tempo 1 

3 Past simple - verbos regulares 1 

4 Past simple - verbos irregulares 1 

TOTAL 4 

   
COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA INGLESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Presente perfeito com ever, never, already, recently, lately, just 1 

2 Verbos modais 1 

3 Adjetivos: grau comparativo (igualdade, superioridade e inferioridade) 1 

4 Adjetivos: grau de superlativo 1 

TOTAL 4 

 

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA PORTUGUESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Gêneros textuais: o conto e a poesia narrativa 1 

2 
Elementos constituintes da narrativa: narrador, persionagem, espaço, tempo, problema/solução 

1 

3 
Os sons da língua: fonema e letra, vogais e consoantes, dígrafo e encontro consonantal 

1 

4 Sinônimos e antônimos e seus aspectos semânticos no texto 1 

5 
Estudo da pontuação (ponto, interrogação, exclamação, dois pontos, vírgula, travessão e aspas) 

1 



6 Os usos do substantivo e seus modificadores (adjetivos e locuções adjetivas) 1 

7 Adjetivo (conceito, classificação, graus do adjetivo e adjetivos pátrios) 1 

8 Pronomes (demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos) 1 

9 Frase, tipos de frase e oração 1 

10 Ortografia: o uso do S/z; x/ch; s/ss/ç 1 

11 Verbo (conceito, flexão de pessoa, número e tempo) 1 

12 Variação linguística: regional, social, linguagem formal e informal, gírias 1 

TOTAL 12 

   

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA PORTUGUESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Gêneros textuais: fábula, tira, HQ, textos expositivos dos livros didáticos 1 

2 Elementos constituintes do esquema narrativo da tira e HQ (enredo, tipo de balões, fala de 
personagem e narrador, conflito e defecho) 

1 

3 Palavras invariáveis: interjeição, preposição e conjunção 1 

4 Sujeito e predicado (concordância e posição do sujeito) 1 

5 Tipos de sujeito: simples, composto e desinencial 1 

6 Tipos de predicado: nominal e verbal 1 

7 Estudo da pontuação como recurso sintático-semântico de produção de sentido 1 

8 Verbos transitivos e complementos verbais 1 

9 Verbos de ligação e predicativo do sujeito 1 

10 Aposto e vocativo 1 

11 Recursos de linguagem figurada: personificação, hipérbole e ironia 1 

12 Recursos de linguagem figurada: comparação, metáfora e aliteração 1 

TOTAL 12 

   

COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA PORTUGUESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Gêneros textuais: cordel, entrevista, artigo de curta extensão 1 

2 Poesia: estrutura dos poemas, rimas, estrofes, lirismo e subjetividade 1 

3 Relações entre partes de um texto, identificando repetições, substituições ou associações que 
contribuem para sua coesão e coerência 

1 

4 Sentido literal e sentido figurado 1 

5 Aspectos semânticos: parônimos, homônimos e ambiguidade 1 

6 Formação de palavras por derivação (prefixos e sufixos) 1 

7 Discurso direto e indireto 1 

8 
Elementos constituintes do esquema argumentativo: tese, argumento, tema e ponto de vista 

1 

9 Complemento nominal, adjunto adnominal e adverbial 1 

10 Regências nominal, verbal e crase 1 

11 Vozes verbais e agente da passiva 1 

12 Colocação pronominal  - a imagem do outro, a relação tratamento formal e informal 1 

13 Concordância verbal e nominal 1 

TOTAL 13 

   
COMPONENTE CURRICULAR - LINGUA PORTUGUESA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 gêneros textuais: romance, crônica e notícia 1 

2 Narração, descrição e dissertação  1 

3 Processos de intertextualidade, a interpretação por inferência e por dedução 1 

4 Resumos e resenhas (entendimento, características, elementos e produção) 1 



5 Recursos de construção e linguagem figurada (comparação, metáfora, motonímia, personificação, 
ironia, eufemismo, polissídeto, antítese, neologismo) 

1 

6 Regência verbal e a diferença de sentidos de acordo com o uso da preposição 1 

7 Processo de formação de palavras 1 

8 Orações coordenadas  1 

9 Orações subordinadas 1 

10 Verbos impessoais  1 

11 Pronomes relativos e seus usos 1 

12 Orações adjetivas e seus tipos 1 

13 Elementos constituintes do esquema dissertativo: assunto, tópico, subtópico, opiniões, argumento e 
conclusão 

1 

TOTAL 13 

 

COMPONENTE CURRICULAR - MATEMÁTICA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 6° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Contagem e números naturais 1 

2 Operações com números naturais - adição, subtração e multiplicação 1 

3 Operações com números naturais - divisão, potenciação e raiz quadrada 1 

4 Expressões aritméticas 1 

5 Multiplos e divisores naturais (MMC e MDC) 1 

6 Divisibilidade e fatoração 1 

7 Fração (ideia de fração, números mistos e tipos de fração) 1 

8 Operações com números fracionários 1 

9 Números decimais e porcentagem 1 

10 Figuras geométricas planas e sólidos planos   

11 Grandezas e medidas   

12 
Tratamento da informação: coleta, organização e leitura da informação em tabelas e gráficos 

1 

TOTAL 12 

   

COMPONENTE CURRICULAR - MATEMÁTICA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 7° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Conjuntos dos números inteiros relativos: operações adição e subtração/ resolução de situações 
problema 

1 

2 Conjuntos dos números inteiros relativos: operações multiplicação e divisão / resolução de 
situações problema 

1 

3 Conjuntos dos números racionais relativos :  operações de adição, subtração - resolução de 
situações problema 

1 

4 Conjuntos dos números racionais relativos :  operações de multiplicação e divisão- resolução de 
situações problema 

1 

5 Equações de 1º grau 1 

6 Inequações do 1º grau 1 

7 Razão entre duas grandezas - resolução de situações problema 1 

8 Proporção: regra de três simples – resolução de situações problema 1 

9 Proporção: grandezas diretamente e inversamente proporcionais 1 

10 Polígonos regulares 1 

11 
Áreas (paralelogramos, losango, trapézio e triângulo) e volumes (bloco retangular e prisma) 

1 

12 
Ângulos (definição, operações com medidas de ângulos, classificação e bissetriz) 

1 

TOTAL 12 

   



COMPONENTE CURRICULAR - MATEMÁTICA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 8° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Retomando os conjuntos numéricos (N - naturais, Z - inteiros e Q - racionais) 1 

2 Operações com Números reais 1 

3 Monômios e polinômios 1 

4 Resolução de problemas: juros simples e compostos 1 

5 Operações com números irracionais 1 

6 
Sistemas de equações do 1º grau (fracionárias e literais com uma e duas incógnitas) 

1 

7 Produtos notáveis 1 

8 Fatoração de expressões algébricas 1 

9 Ângulos e retas 1 

10 Circunferência e círculo 1 

11 Quadrilatero circunscrito e inscrito  1 

12 Triângulos – elementos, congruência, lados e ângulos internos e externos 1 

13 Gráficos: tipos e usos 1 

TOTAL 13 

   
COMPONENTE CURRICULAR - MATEMÁTICA 

TÓPICOS SELECIONADOS 
ANO: 9° ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS QTDE. 

1 Potência com expoente natural e inteiro 1 

2 Raiz quadrada e cálculo da raiz por aproximações sucessivas 1 

3 Raiz cúbica 1 

4 Operações com radicais 1 

5 Equações do 2º grau: identificação, aplicação e resolução 1 

6 Teorema de Tales 1 

7 Teorema de Pitágoras 1 

8 Funções Afim e Linear 1 

9 Função quadrática 1 

10 Noções de estatística 1 

11 Funções: tabelas, fórmulas e gráficos 1 

12 Polígono convexo e polígonos não-convexos 1 

13 Relações métricas e trigonométricas no triângulo 1 

TOTAL 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II (a)   

 

RESUMO DESCRITIVO DO MATERIAL DE APOIO 

 

O candidato deve seguir as orientações deste modelo para elaborar o resumo descritivo. Importante observar 

que a Comissão Especial Avaliadora analisará, primeiramente, o resumo descritivo dos materiais de apoio. 

Portanto, o candidato deve ser objetivo nas informações declaradas com a finalidade de corresponder 

fielmente ao material de apoio enviado, com obediência aos critérios definidos no Regulamento deste 

concurso, tais como limite de caracteres e formatação. 

 

OBJETIVOS  

Descrever a finalidade específica do material de apoio e o resultado esperado com a utilização do referido 

material pelos discentes.  

CONTEÚDO 

Listar todos os conteúdos curriculares integrantes do tópico escolhido e que serão tratados no material de 

apoio.  

RECURSOS  

Detalhar todos os instrumentos, ambientes e/ou serviços necessários para o desenvolvimento adequado de 

aulas que usem este material de apoio. Os recursos podem ser múltiplos e de diferentes tipos: link de site na 

Internet, software para ser instalado no computador, datashow, serviço de transporte para apoio nas aulas 

externas, dentre outros.  

DESENVOLVIMENTO  

Descrever com detalhes como o material de apoio está estruturado e apresentar todas as atividades 

propostas de acordo com uma sequência de desenvolvimento, com etapas definidas de começo, meio e fim. 

Delimitar as ideias para a utilização do material de apoio e a sequência das atividades propostas. Mencionar 

como o material de apoio coopera com a realização dos objetivos declarados, como as atividades estão 

articulas entre si e como elas podem ser adaptadas para diferentes públicos e condições de ensino.  

EXTRAS  

Apresentar questões, situações-problema ou exercícios os quais poderão ser utilizados para debate em sala 

de aula a respeito do tópico abordado, com a finalidade de integrar as avaliações da aprendizagem dos 

discentes e/ou promover pesquisas de aprofundamento do tópico desenvolvido no material de apoio 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II (b) 

 TEMPLATE 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

REQUERIMENTO PARA RECURSO 
 

Dados do Requerente 

Nome: 

CPF: 

Dados do Material Submetido 

Número do Protocolo: 

Ano: 

Componente Curricular: 

Tópico: 

 
Ao Presidente da Comissão de Avaliação 

Como candidato ao concurso, para seleção de materiais de apoio multimídia, solicito revisão da minha 
avaliação preliminar, pelas seguintes razões: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 


