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CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR 

DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO COLÉGIO PEDRO II 

- EDITAL Nº 23/ 2018 - 

TEMAS PARA SORTEIO DO PONTO / PROVA DE AULA 

 

Área de Atuação/ conhecimento: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Elabore uma aula, com duração de 35 a 45 minutos, apresentando o tema sorteado 

numa perspectiva interdisciplinar,  abordando pelo menos duas áreas de conhecimento, a 
partir das concepções expressas no Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio 
Pedro II. 

A aula será ministrada para a banca que não vai interagir com o candidato.  Não 
contaremos com a participação de alunos. Ao final da Prova de Desempenho Didático (Prova 
de Aula), a Banca Examinadora, a seu critério, poderá arguir o candidato por até 15 (quinze) 
minutos.  

Lembre-se de trazer 4 cópias impressas do seu plano de aula (conforme edital 
23/2018) e de possíveis materiais elaborados para a aula. 

Todos os recursos materiais (tecnológicos ou não-tecnológicos) são de 
responsabilidade do candidato (conforme art. 9.7 do edital 23/2018). 

A prova de aula é pública, mas é vedada a entrada após seu início e não será 
permitida a presença de candidato concorrente, sob pena de sua desclassificação. 
 

Nº TEMA SÉRIE / NÍVEL 

1 
Sentidos: visão, do olfato, do paladar, da audição e do 
tato 

1º Ano/ Fundamental 

2 
Construção da ideia de passado em seus diversos níveis 
utilizando a memória individual e coletiva. 

1º Ano/ Fundamental 

3 Multiplicação: ideia de dobro 2º Ano/ Fundamental 

4 Modos de viver das sociedades indígenas 2º Ano/ Fundamental 

5 Sistema monetário - situações que envolvam troco 3º Ano/ Fundamental 

6 Flexão dos verbos no presente, passado e futuro 3º Ano/ Fundamental 

7 Irregularidades ortográficas: reflexão e sistematização 4º Ano/ Fundamental 

8 
Grupos alimentares: seus componentes e suas funções 
no organismo humano 

4º Ano/ Fundamental 

9 
Divisão de números racionais na forma decimal por 
potências de 10, ou números menores que 9 

5º Ano/ Fundamental 

10 
Identificar e comparar características do gênero textual: 
crônica 

5º Ano/ Fundamental 

   


