
PREFE MUNICIPAL DE BURITIS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 

Página 1 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 DE 26 DE JULHO DE 2019 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS – ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                      

A Prefeitura Municipal de Buritis/MG, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação 
vigente, notadamente nas Leis Complementares Nº 038/2007 e Nº 063/2009, bem como o Art. 37, 
inciso II da Constituição Federal, através da Comissão Especial instituída pela Portaria Nº 619 de 
01/07/2019, torna público a RETIFICAÇÃO com as devidas alterações do Edital de Abertura 01/2019 
do Concurso Público 01/2019. 

 

 1. DAS RETIFICAÇÕES  

 
1.1 No capítulo 10, os seguintes itens foram alterados: 
 

      Onde se lê: 

10.3 A aplicação da Prova Objetiva será realizada em data conforme estipulado no Cronograma 

(Anexo I) deste Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo: 

 
 

 
   CARGOS 

 
PROVAS 

OBJETIVAS 

 
ABERTURA 

DOS PORTÕES 

 
FECHAMENTO 
DOS PORTÕES 

 
INÍCIO DAS 

PROVAS 

 
TÉRMINO 

DAS PROVAS 

 
TODOS 

 
Turno da manhã 

 
        07:00h 

 
        08:00h 

 
        08:15h 

 
12:15h 

 

Leia-se: 
10.3 A aplicação da Prova Objetiva será realizada em data conforme estipulado no Cronograma 
(Anexo I) deste Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo: 

 
 

 
   CARGOS/NÍVEL 

 
PROVAS 

OBJETIVAS 

 
ABERTURA 

DOS PORTÕES 

 
FECHAMENTO 
DOS PORTÕES 

 
INÍCIO DAS 

PROVAS 

 
TÉRMINO DAS 

PROVAS 

 
Alfabetizado 
Fundamental 
Incompleto 
Nível Médio 

 
 
 
 Turno da manhã 

 
         
 
       07:00h 

 
        
 
       08:00h 

 
         
 
        08:15h 

 
 
 
12:15h 

 

Fundamental 
Completo 

Nível Técnico 

Nível Superior 

  

 Turno da tarde 

 

     13:00h 

       

       14:00h 

 

       14:15h 

         

        18:15h 

 
 

Onde se lê: 

10.1. Grade de Prova: 

ESCOLARIDADE COMPONENTE DA PROVA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
QUESTÕES 

NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa 10 20 

30 
Matemática 05 15 

Conhecimentos em Informática 05 15 

Conhecimentos Específicos 10 50 
 

NÍVEL MÉDIO / NÍVEL MÉDIO 
TÉCNICO 

Língua Portuguesa 10 20 

30 
Matemática 05 15 

Conhecimentos em Informática 05 15 

Conhecimentos Específicos 10 50 
 

 
 

Língua Portuguesa 10 30 
30 

Matemática 10 30 
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Leia-se: 
 

 
ESCOLARIDADE 

 
COMPONENTE DA 

PROVA 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

 
PESO 

 
TOTAL DE 
QUESTÕES 

 
 
 
 NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa 10 20  
 

30 
 

Matemática 05 15 

Conhecimentos em 
Informática 

05 15 

Conhecimentos 
Específicos 

10 50 

 

 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

Língua Portuguesa 10 20  
 

30 
Matemática 05 15 

Conhecimentos em 
Informática 

05 15 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

10 50 

 

 
 

NÍVEL 
MÉDIO/TÉCNICO 

Língua Portuguesa 10 20  
 
 

30 

Matemática 05 15 

Conhecimentos em 
Informática 

05 15 

Conhecimentos 
Específicos 

10 20 

 

 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

 

Língua Portuguesa 10 30  
30 Matemática 10 30 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

10 40 

 

 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

 

Língua Portuguesa 10 30  
30 Matemática 10 30 

Conhecimentos 
Específicos 

10 40 

 

 
ALFABETIZADO 

 

Língua Portuguesa 10 50 20 

Matemática 10 50 

 
 
Onde se lê: 

10.27 Durante a realização da prova não será permitida(o): 

a) A comunicação entre candidatos; 

b) Consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou quaisquer outras fontes; 

c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; 

d) O uso de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do 
candidato; 

e) O uso de óculos escuros; salvo nos casos de deficientes visuais; 

f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, Relógio 
analógico, Relógio digital e outros aparelhos que permitam a comunicação de informações e dados. 

 

Leia-se: 

10.27 Durante a realização da prova não será permitido (a): 

a) A comunicação entre candidatos; 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO/ INCOMPLETO 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades/ 
Conhecimento Específico 

10 40 

    

 
ALFABETIZADO 

Língua Portuguesa 10 50  
20 Matemática 10 50 
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b) Consulta a livros, revistas, folhetos, anotações ou quaisquer outras fontes; 

c) O uso de máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens; 

d) O uso de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do 
candidato; 

e) O uso de óculos escuros; salvo nos casos de deficientes visuais; 

f) O uso de objetos eletrônicos como aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, 
Relógio analógico, Relógio digital e outros aparelhos que permitam a comunicação de informações e 
dados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: É de inteira responsabilidade do candidato o desligamento do aparelho celular e 

retirada da bateria, caso algum alarme ou qualquer tipo de movimentação sonora sejam identificados, 
poderá acarretar a ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. 

 

1.2 No Anexo III – Conteúdo Programático, os seguintes itens foram alterados: 

 
Onde se lê: 

 
Leia-se: 

 
Leia-se: 

 
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

FISCAL DE POSTURAS: Conhecimento da legislação sobre Zoneamento, Loteamento, Obras e Posturas; 

Conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais; Regras de comportamento no 
ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de controle de estoque de materiais nas obras 
particulares; Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de 
shows; Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal: Da 
Administração Pública (arts. 37 a 41); Lei Orgânica do Município. Código de Posturas (Lei Complementar Municipal 
n.º 060/2019 e suas alterações), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000); Estatuto das 
Cidades (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de 
Defesa do Consumidor. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – ASSUNTO COMUM  
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto. Sílaba - separação silábica, classificação 
das palavras quanto ao número de sílabas. Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases: afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa. Sinais de pontuação. Ortografia. Substantivo: singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. Pronomes e verbos. 

MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Soma, subtração, multiplicação e divisão com números 

inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico Decimal. Problemas envolvendo sistemas de medida 
de comprimento, área, volume, massa e tempo. Figuras geométricas. Sistema monetário. Raciocínio Lógico. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas: polit́ica, 

economia, transporte, sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, vinculações históricas, amplamente veiculados 
nos últimos dois anos pela imprensa falada e escrita nacional ou local (rádio, televisão, jornais, revistas e/ou 
internet). 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E ELEMENTAR – ASSUNTO COMUM  
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto. Sílaba - separação silábica, classificação 

das palavras quanto ao número de sílabas. Sinônimos e antônimos. Acentuação. Frases: afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa. Sinais de pontuação. Ortografia. Substantivo: singular e plural; diminutivo e 
aumentativo. Pronomes e verbos. 

MATEMÁTICA: Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. Soma, subtração, multiplicação e divisão com números 

inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico Decimal. Problemas envolvendo sistemas de medida 
de comprimento, área, volume, massa e tempo. Figuras geométricas. Sistema monetário. Raciocínio Lógico. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas: polit́ica, 

economia, transporte, sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, vinculações históricas, amplamente veiculados 
nos últimos dois anos pela imprensa falada e escrita nacional ou local (rádio, televisão, jornais, revistas e/ou 
internet). 
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FISCAL SANITÁRIO: Constituição Federal de 1988 - Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo II - Da Seguridade 
Social, Seção II - Da Saúde, Art. 196 a 200. Lei Federal 8080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990 - Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse 
financeiro no Sistema Único de Saúde. Lei Federal n° 6437/77 - Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas e dá outras providencias. Lei Federal 9782/1999 - Define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Legislação Geral 
da ANVISA sobre Alimentos. Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área 
de abrangência; Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; Controle de vetores e roedores. 
Saúde Pública e meio ambiente. Ética profissional; Higiene e conservação dos alimentos. 

 
 
Leia-se: 

 
NÍVEL SUPERIOR – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

DENTISTA: Sistema Único de Saúde – SUS: Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina 

de Família e Comunidade - Políticas Públicas de Saúde: Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 
Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei Federal 8.080/90, 19 de setembro de 1990; Lei Federal 8.142/90, de 28 
de dezembro de 1990); Histórico; Atenção Primária a Saúde; Política Nacional de Atenção Básica ; Normas 
Operacionais Básicas – NOB-SUS de 1996; Atribuições do cirurgião-dentista na estratégia saúde da família. 
Planejamento e atenção coletiva: políticas públicas/intersetoriedade. Indicadores epidemiológicos. Rotina de 
ambulatório, prontuário. Biossegurança e controle de infecção cruzada no consultório odontológico. Educação em 
saúde. Ética e Bioética no atendimento odontológico. Cariologia. Epidemiologia, determinantes sociais em saúde. 
Traumatismos alvéolo-dentários em dentes decíduos e permanentes. Promoção de saúde bucal, controle do 
processo saúde/doença. Uso de fluoretos e clorexidina na clínica odontológica. Emergências e urgências em 
Odontologia. Diagnóstico, planejamento integral e controle do processo saúde/doença. Manifestações bucais de 
doenças sistêmicas. Doenças sistêmicas de interesse odontológico. Manejo de pacientes com comprometimento 
sistêmico. Atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Terapêuticas medicamentosas. 
Diagnóstico da doença cárie dental. Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares. Semiologia e patologia 
bucal. Semiotécnica dos tecidos moles e duros da boca. Proteção do complexo dentino-pulpar. Procedimentos, 
técnicas e propriedades dos materiais restauradores permanentes e provisórios (cimentos de óxido de zinco e 
eugenol, cimento de ionômero de vidro, cimento de fosfato de zinco, amálgama dental e resinas compostas). 
Preparos cavitários minimamente invasivos. Técnica restauradora atraumática (técnica ART). Reparo em 
restaurações de amálgama. Restauração complexas em amálgama. Sistemas adesivos em Dentística. Selantes de 
fóssulas e fissuras: indicações. Lesões cervicais não cariosas. Lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade 
dentinária cervical. Anatomia, histologia e fisiologia dos tecidos periodontais. Etiopatogenia das doenças 
periodontais. Terapia pulpar em dentes decíduos. Cirurgia e anestesia em Odontopediatria. Tratamentos 
conservadores da polpa de dentes decíduos e permanentes. Oclusão. Técnicas de anestesias locais aplicadas à 
clínica odontológica e odontopediatria: complicações derivadas do uso de anestesia local em clínica odontológica. 
Avaliação pré-operatória. Exodontia: planejamento, técnicas, indicações, contraindicações, acidentes e 
complicações, processo de reparo, sutura, pós-operatório. 

PROFESSOR PI- PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e 

suas alterações. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 
8.069/1990 e suas alterações. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens 
de ensino. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano: 
objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e avaliação da aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos: 
pressupostos teóricos e metodologia no processo de construção do conhecimento. A influência de Paulo Freire na 
educação e especificamente na EJA. Ética e cidadania na formação da criança, do adolescente, do jovem e do 
adulto. Educação inclusiva de crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais: 
políticas públicas, avanços e inclusão social. A importância da linguagem, do movimento, da arte e das brincadeiras 
no processo de aprendizagem da criança de 6 a 10 anos. Construção do conhecimento com foco na transposição 
didática, na interdisciplinaridade e na contextualização dos conteúdos. Avaliação da aprendizagem como processo 
contínuo e formativo. Planejamento participativo: açãoreflexão ação. Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(PAIC): finalidades e objetivos. PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa. A relação teoria-prática no 
processo de ensinar e aprender. A formação do educador no contexto contemporâneo. A concepção do professor 
crítico-reflexivo. Relações humanas na escola e na família. Ética profissional. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO)  EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-
Pedagógico da Escola. Aspectos conceituais do ensino da arte. Arte como expressão, linguagem e área do 
conhecimento. A função da arte no Processo de Formação Humana: ética, estética e educação. Abordagens 
metodológicas do ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer artístico. Arte visual e percepção visual. História 
da arte: movimentos artísticos, originalidade e continuidade. Elementos formais das artes visuais, da dança, da 
música e do teatro. Educação artística e educação estética. A construção do conhecimento em arte. O Ensino de 
Arte de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. As diferentes linguagens artísticas e suas relações entre 
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as diversas áreas artísticas no mundo contemporâneo. Avaliação em Arte: processos avaliativos em produções 
artísticas escolares com atenção para os processos de criação deslocando o foco avaliativo do produto artístico 
final.  

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO) CIÊNCIAS: Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-Pedagógico 
da Escola. BIOLOGIA: Bioquímica. Água, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. 
Respiração. Fotossíntese. Replicação, transcrição e tradução. Citologia e Histologia: componentes estruturais e 
funcionais da célula, célula procariota e eucariota. Gametogênese. Embriologia. Tecidos: epitelial, conjuntivo, 
muscular e nervoso. Anatomia e fisiologia: humana e animal comparadas. Os seres vivos: sistemas de classificação 
e regras de nomenclatura. Características principais e taxonômicas dos Reinos: Monera, Protista e Fungi. Reino 
Plantae: sistemática, anatomia, histologia, morfologia, fisiologia, reprodução e evolução. Reino Animalia: 
sistemática, morfologia, reprodução e evolução. Vírus. Genética: natureza do DNA, dos genes, dos genomas e dos 
cromossomos. Herança genética, recombinação, interação gênica, mutações. Tecnologia do DNA recombinante. 
Genética de populações e evolutiva. Ecologia: Biosfera, ecossistema, comunidade, população. Fluxo de matéria e 
energia nos ecossistemas, cadeias e teias alimentares. Relações ecológicas. Biomas. O Homem e o ambiente: 
biodiversidade, poluição e degradação ambiental. FÍSICA: Os ramos clássicos da física. Cinemática Escalar. 
Cinemática Vetorial. Composição de Movimentos. Movimento Circular (MCU). Dinâmica e Força. Hidrostática. 
Trabalho e Energia. Calor e Termo Dinâmica. Eletricidade e Magnetismo. Movimento ondulatório (som e luz). 
QUÍMICA: Conceitos Básicos. Estrutura Atômica. Classificação Periódica. Ligações Químicas. Massas Atômicas e 
Moleculares. Ácidos, Bases e Sais. Teoria Cinética dos Gases. Reações Químicas. Cálculos estequiométricos. 
Soluções. Termoquímica. Cinética Química. Equilíbrio Químico. Equilíbrio Iônico. Eletroquímica. O Átomo de 
Carbono. Funções Orgânicas e Isomeria. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO)  EDUCAÇÃO RELIGIOSA: 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-
Pedagógico da Escola. A Natureza Transcendente da Pessoa Humana: A sede de infinito; Duas realidades 
presentes: matéria e espírito; Necessidades materiais da pessoa; necessidades espirituais da pessoa. Elementos 
constitutivos da dignidade da pessoa humana: A pessoa humana como ser livre: O que é liberdade? Liberdade e 
livre arbítrio. Liberdade e responsabilidade; A pessoa humana como ser inteligente: O potencial da inteligência; A 
função da razão; razão e sentimento. A pessoa humana como um ser volitivo: O que é vontade. Os impulsos 
instintivos e a vontade; Vontade, liberdade e responsabilidade; Valores. As diversas dimensões da pessoa humana: 
A pessoa humana como ser social; A pessoa humana é um ser político; A pessoa humana como ser cultural; A 
pessoa humana como um ser afetivo; A pessoa humana como um ser espiritual (religioso); A pessoa humana como 
um ser biológico. A pessoa humana e seus vários tipos de relações: relação consigo mesmo: verdade, sinceridade, 
harmonia; Relação com o outro: respeito, justiça; Solidariedade; Relação com a natureza: cuidado, zelo, 
responsabilidade; Relação com o Transcendente: obediência, contemplação, louvor. A pessoa humana e suas 
circunstâncias: A experiência do sofrimento; A experiência da crise e da angústia; O sentido da vida: o amor; A 
busca da felicidade. Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO) GEOGRAFIA: Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-
Pedagógico da Escola. As correntes do pensamento geográfico. As categorias de análise geográfica: (espaço, 
lugar, região, território, paisagem e o tratamento didático para o ensino da Geografia. Novas leituras do espaço 
geográfico. Cartografia: meios de orientação. Fusos horários. Coordenadas geográficas. Leituras de mapas e 
gráficos. Escalas. Climatologia: tempo e clima. Tipos de clima. Fatores e elementos climáticos. Influência do clima 
na vida humana. Geologia: estrutura geológica. Relevo. Solos. Hidrografia: oceanos. Mares. Bacias hidrográficas 
brasileiras. Vegetação: tipos de vegetação. Paisagens naturais. Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil. Geografia 
Econômica: o espaço como produto do homem. Análise das regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas. Economia 
do pós-guerra. O Brasil, a nova ordem mundial e a globalização. O comércio internacional. O Mercosul. A economia 
mundial e do Brasil. O problema da dívida externa. Energia e transporte. A agropecuária. O comércio. A indústria. 
Os serviços. As relações de trabalho. As desigualdades sociais e a exploração humana. O meio técnico cientifico e 
informacional. Geografia da população: a estrutura populacional, dinâmica e formas de ocupação do espaço. Os 
contrastes regionais do Brasil. Geografia Urbana: urbanização e metropolização. Ecologia: ecossistemas naturais. 
Impactos ambientais. Recursos naturais. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO) HISTÓRIA: Lei de Diretrizes 
e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-Pedagógico 
da Escola. Introdução aos estudos históricos: historicidade do conhecimento histórico: metodologias e conceitos da 
ciência histórica. Periodização e tempo. O historiador e seu trabalho. Conhecimento e verdade em história. Pré-
história: primórdios da humanidade. Períodos da pré-história. Primeiros habitantes da América / Brasil. Antiguidade 
Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade Clássica: 
a Civilização Grega e Romana, economia sociedade e cultura. Idade Média: o Feudalismo. O Império Bizantino. O 
mundo islâmico. O império de Carlos Magno. Os grandes reinos germânicos. As cruzadas. A formação das 
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monarquias nacionais. As grandes crises dos séculos XIV e XV. O renascimento cultural e urbano. A emergência 
da burguesia. Idade Moderna: o renascimento comercial e o declínio do Feudalismo. Os grandes estados nacionais. 
A revolução cultural do renascimento. O Humanismo. A Reforma e a Contrarreforma. As grandes navegações. O 
absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a Revolução Francesa. A era napoleônica e o Congresso de 
Viena. A Revolução Industrial. O Liberalismo, o Socialismo, o Sindicalismo, o Anarquismo e o Catolicismo social. 
As independências na América espanhola. Partilha da Ásia e da África. Imperialismo europeu e norte-americano no 
séc. XIX. A 1ª Guerra Mundial. A Revolução Russa. A crise de 1929. O Nazi-fascismo. A 2ª Guerra Mundial. O bloco 
capitalista e o bloco socialista. A guerra fria. A nova ordem mundial. América Latina e as lutas sociais. O socialismo 
em Cuba e na China. Integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, economia e 
sociedade no Brasil Colonial. A crise do sistema colonial. A família real no Brasil. A Independência. A crise e a 
consolidação do estado monárquico. Economia cafeeira e a imigração europeia. A Guerra do Paraguai. A crise do 
estado monárquico. A campanha abolicionista. A Proclamação da República. Da república oligárquica à revolução 
de 30. Nacionalismo e projetos políticos. Economia e sociedade do Estado Novo. O fim do Governo Vargas e a 
experiência democrática. Os governos militares. Redemocratização. A questão agrária e os movimentos sociais. O 
Brasil no atual contexto internacional. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO) INGLÊS: Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-Pedagógico 
da Escola. Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, concretos e 
abstratos. Gêneros dos substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. Artigos: definidos, indefinidos, outros 
determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, demonstrativos, 
indefinidos e universais. Numerais: cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções sintáticas, ordem na 
frase. Graus comparativo e superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, graus comparativos e 
superlativos. Verbos auxiliares. Tipos de verbo: regulares, irregulares, anômalos. Auxiliares primários: o emprego 
de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, modo e aspecto. Forma causativa. Vozes ativa e passiva. Concordância 
verbal. Phrasal verbs. Conectivos: preposições e locuções prepositivas. Conjunções e locuções conjuntivas, coesão 
textual. Discurso direto e indireto. Conditional sentences. Question tags. Quantifiers: much, many, few, little, a lot 
of, lots of, a few, a little. Processos de derivação e composição de palavras. Função sintática dos elementos na 
frase. Referência intra e extratextual. Estratégias de leitura: reconhecimento de diferentes tipos de texto (gêneros) 
e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura crítica para compreensão geral de pontos principais e 
detalhada. Compreensão do sentido global do texto (skimming), localização de informações específicas (scanning), 
identificação e compreensão da estrutura retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e compreensão do 
valor de marcadores discursivos na articulação das ideias do texto. Compreensão da relação entre as partes do 
texto. Estratégias de vocabulário (inferência lexical). Palavras cognatas. Referência contextual (pronominal e 
lexical). Interpretação textual. Exploração da predição como estratégia de leitura. Discurso direto e indireto. O ensino 
da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

PROFESSOR PII – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º ANO AO 9º ANO) PORTUGUÊS: Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional atualizada, LDB, Lei nº 9.394/1996 e suas alterações. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Tendências Pedagógicas. Abordagens de ensino. Projeto Político-
Pedagógico da Escola. Construção de competências e habilidades no ensino da língua portuguesa e da literatura. 
Análise textual: interpretação e compreensão, tema, ideia global ou tópico de parágrafos, argumento e objetivo 
defendido pelo autor, elementos característicos de cada gênero textual. Funções da linguagem. Paráfrase. 
Relações de intertextualidade. Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e subtendido. Níveis de linguagens. 
Coesão. Coerência. Relação de sentido. Sinonímia, antonímia, hiperonímia. Efeitos de sentido pretendido pelo uso 
de recursos lexicais e gramaticais. Relações lógico-discursivas. Fonética e fonologia. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação gráfica. Morfologia (classe de palavras, processo de formação das palavras). Análise sintática dos 
períodos simples e composto. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Figuras de linguagem. 
Tipos de gramática. Literatura: trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, 
Realismo, Naturalismo, Parnasianismo. Simbolismo, Pré-modernismo e Modernismo. Tendências contemporâneas. 

 

 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                                                                

 
2.1 Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital 01/2019. 
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