TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
DO PIAUÍ

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 001/2020 – ERRATA 001
O Município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, e A. V. da S.
Moreira, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que
o Edital n.° 001/2020, passa a vigorar com as alterações abaixo:
ITEM VII – DA PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS
Onde se lê:
QUADRO III – Cargos de nível Fundamental.
PONTUAÇÃO PONDERADA
ESCOLARIDADE

DISCIPLINA

N.º DE
QUESTÕES

PESO

Motorista, Digitador,
Entrevistador,
Orientador Social e
Visitador.

Português

10

Matemática
Conhecimentos
Específicos.

Total

ACERTO
MÍNIMO NO
CONJUNTO

2,0

ACERTO
MÍNIMO POR
DISCIPLINA
20,0

10

2,0

20,0

60

20

3,0

60,0

40

100

QUADRO IV – Cargos de Nível Médio e Superior.
PONTUAÇÃO PONDERADA
ESCOLARIDADE

DISCIPLINA

N.º DE
QUESTÕES

PESO

Agente Comunitário de
Saúde, Auxiliar de
Saúde
Bucal,
fonoaudiólogo,
Médico,
Psicólogo,
Nutricionista
e
Professor
Total

Português

10

Matemática
Informática
Conhecimentos
Específicos.

05
05
20

40

ACERTO
MÍNIMO NO
CONJUNTO

2,0

ACERTO
MÍNIMO POR
DISCIPLINA
20,0

2,0
2,0
3,0

10,0
10,0
60,0

60

100

Leia-se:
QUADRO III – Cargos de Nível Fundamental.
PONTUAÇÃO PONDERADA
ESCOLARIDADE

Motorista.

DISCIPLINA

N.º DE
QUESTÕES

PESO

Português

10

Matemática
Conhecimentos
Específicos.
Total

ACERTO
MÍNIMO NO
CONJUNTO

2,0

ACERTO
MÍNIMO POR
DISCIPLINA
20,0

10

2,0

20,0

60

20

3,0

60,0

40

100

QUADRO IV – Cargos de Nível Médio e Superior.
PONTUAÇÃO PONDERADA
ESCOLARIDADE

DISCIPLINA

N.º DE
QUESTÕES

PESO

Agente Comunitário de
Saúde, Auxiliar de
Saúde
Bucal,
Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo,
Médico,
Psicólogo,
Orientador
Social,
Entrevistador,
Digitador,
Visitador,
Nutricionista,
Coordenador do EJA e
Professor.
Total

Português

10

Matemática
Informática
Conhecimentos
Específicos.

05
05
20

40

ACERTO
MÍNIMO NO
CONJUNTO

2,0

ACERTO
MÍNIMO POR
DISCIPLINA
20,0

2,0
2,0
3,0

10,0
10,0
60,0

60

100

ANEXO II
Onde se lê:
CONTEÚDO ESPECÍFICO
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
. Importância
dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa: ensino, aprendizagem e relações
professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade. Direitos humanos. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Gestão do Processo de Ensino e
Aprendizagem. O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação.
O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo de avaliação do
desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos
avanços da aprendizagem do aluno. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos
e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. Educação e Sociedade: a sociedade e
as outras ciências; estado e sociedade; a relação homem, escola e sociedade; O
construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e Educação: psicologia como ciência;
psicologia do desenvolvimento — fases de desenvolviment

formação do cidadão. Pluralidade
Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: combate ao
desmatamento, crimes ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na infância.
Trabalho e Consumo: a exploração do trabalho Infanto. As múltiplas linguagens na educação infantil. A importância da literatura
na educação infantil. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. O brincar e
sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Brinquedos e brincadeiras.
Observação, Registro e Avaliação Mediadora. Relação afetiva criança/adulto. Evolução
histórica das políticas de saúde no Brasil e organização do Sistema Único de Saúde (SUS):
princípios, diretrizes e fundamentação legal (Constituição da República Federativa do Brasil,
artigos 196-200, Lei nº 8.080/1990 e suas leis complementares, Lei nº 8.142/1990, Decreto nº
7.508 /2011). Política Nacional de Atenção Básica Portaria nº 2.436, de 21.09.2017. Controle
social no SUS. Níveis de Assistência no SUS (primário, secundário, terciário). Humanização na
saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. História natural e prevenção de doenças e
agravos. Epidemiologia: conceitos e aplicações. Vigilância em saúde: conceitos e componentes
(epidemiológica, doenças transmissíveis, doenças e agravos não transmissíveis, ambiental,
sanitária, saúde do trabalhador). Doenças e agravos de notificação compulsória. Determinantes
sociais da saúde. Indicadores de saúde. Sistemas de informação em saúde
PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS POLIVALENCIA: Constituição Federal (1998) Título
Educação. Leis e Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96). Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). Relação afetiva criança/adulto. Organização do tempo e do espaço na
educação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. O lúdico
e a imaginação na infância. Formação e ética profissional do educador infantil. O brincar e sua
relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Aprendizagem e
desenvolvimento infantil. As relações do ensino e aprendizagem na sala de aula. Importância
dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil. COMPETÊNCIAS GERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A BASE COMUM CURRICULAR - SÉRIES INICIAIS.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96. O valor pedagógico da
relação professor- aluno. Tendências pedagógicas e concepções de ensino e aprendizagem;
as dimensões do processo educativo; planejamento de ensino. Currículo e projeto políticopedagógico. Planejamento Curricular. Currículo e organização do tempo escolar e do
conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Políticas Públicas
Educacionais Vigentes (BNCC – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). Concepções de
avaliação. Tipos e funções da avaliação. Política Nacional de Alfabetização e Letramento.
Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa - PNAIC. Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Leia-se:
CONTEÚDO ESPECÍFICO
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
. Importância
dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa: ensino, aprendizagem e relações
professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade. Direitos humanos. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Gestão do Processo de Ensino e
Aprendizagem. O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação.
O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo de avaliação do
desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos
avanços da aprendizagem do aluno. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos
e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. Educação e Sociedade: a sociedade e
as outras ciências; estado e sociedade; a relação homem, escola e sociedade; O
construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e Educação: psicologia como ciência; a
hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia da ap
. Pluralidade
Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povo

. As múltiplas linguagens na educação.
PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS POLIVALENCIA: 1. Orientações metodológicas na
perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 2. ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA:
Desenvolvimento da linguagem oral: teorias da aquisição e estágios. Alfabetização e
Letramento: concepções e práticas escolares. Aprendizagem da Linguagem Escrita: Sistema
de escrita alfabético/ortográfico, Evolução da escrita, Psicogênese da Língua Escrita. Os
Processos de Sistematização do Uso da Leitura e da Escrita: Os usos sociais da leitura e da
escrita, Tipologia de texto e gêneros textuais, O papel do professor no ensino da leitura e da
escrita. A prática de leitura: estratégias e orientações didáticas. A prática de produção de
textos: estratégias e orientações didáticas. Elementos coesivos. Condições de produção do
texto(autor, leitor, assunto, linguagem, finalidade, suporte). A prática de análise e reflexão
sobre a língua: estratégias e orientações didáticas. Recursos expressivos: sinais de pontuação,
recursos gráficos, repetição de palavras e termos. Elementos de coesão: sinônimos, pronomes
(referentes) e advérbios (temporalidade).3. ENSINO DE MATEMÁTICA: O ensino da
matemática: o recurso à resolução de problemas e aos jogos. A escrita numérica. O Sistema
de Numeração Decimal. Contagem e representação numérica; Números Naturais. Operações
com números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Leitura e escrita de
números naturais (observação do dia – a - dia) Números racionais. Operações com números
racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Medidas de comprimento. Medidas de
Volume. Medidas de Superfície. Sólidos Geométricos. Medidas de tempo. Medidas de massa.
Leitura e interpretação de informações extraídas de imagens, tabelas e gráficos. Recursos
didáticos: jogos, calculadora e computador. Orientações didáticas. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei nº 9394/96. O valor pedagógico da relação professor- aluno.
Tendências pedagógicas e concepções de ensino e aprendizagem; as dimensões do processo
educativo; planejamento de ensino. Currículo e projeto político-pedagógico. Planejamento
Curricular. Currículo e organização do tempo escolar e do conhecimento. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Concepções de
avaliação. Tipos e funções da avaliação. Avaliação na LDB e nos PCNs. Critérios e
instrumentos de coleta de dados para a avaliação no ensino fundamental de 9 (nove) anos.

ANEXO II
Onde se lê:
CONTEÚDO ESPECÍFICO
PROFESSOR CIÊNCIAS DA NATUREZA: O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais e o
meio-ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos Animais vertebrados e
invertebrados. As plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista,
moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos. Como a vida é
organizada. Começando pela menor parte: a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo
humano. O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo:
impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria. Química. Elementos da tabela periódica.
Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos químicos: orgânicos e não
orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O perigo a
que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a
relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento.
A potência: a relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força a
quantidade de movimento: a relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura,
com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns – reflexão, refração e
difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. A luz:
instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente
elétrica, potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações. Números reais,
inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. Divisão proporcional. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Descontos. Equações e inequações do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e

de 2º Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória.
Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo.
Sistema legal de unidades de medida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº
9394/96. O valor pedagógico da relação professor- aluno. Tendências pedagógicas e
concepções de ensino e aprendizagem; as dimensões do processo educativo; planejamento de
ensino.
Currículo e projeto político-pedagógico. Planejamento Curricular. Currículo e
organização do tempo escolar e do conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental Políticas Públicas Educacionais Vigentes (BNCC – BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR). Concepções de avaliação. Tipos e funções da avaliação. Política
Nacional de Alfabetização e Letramento. Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa PNAIC. Estatuto da Criança e do Adolescente

Leia-se:
CONTEÚDO ESPECÍFICO
PROFESSOR CIÊNCIAS DA NATUREZA: O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais e o
meio-ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos Animais vertebrados e
invertebrados. As plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista,
moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos. Como a vida é
organizada. Começando pela menor parte: a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo
humano. O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo:
impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria. Química. Elementos da tabela periódica.
Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos químicos: orgânicos e não
orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O perigo a
que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a
relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento.
A potência: a relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força a
quantidade de movimento: a relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura,
com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns – reflexão, refração e
difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. A luz:
instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente
elétrica, potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96. O valor pedagógico da relação
professor- aluno. Tendências pedagógicas e concepções de ensino e aprendizagem; as
dimensões do processo educativo; planejamento de ensino. Currículo e projeto políticopedagógico. Planejamento Curricular. Currículo e organização do tempo escolar e do
conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Políticas Públicas
Educacionais Vigentes (BNCC – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). Concepções de
avaliação. Tipos e funções da avaliação. Política Nacional de Alfabetização e Letramento.
Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa - PNAIC. Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital
respectivo, para todos os efeitos legais.
Massapê do Piauí – Estado do Piauí
11 de Março de 2020.
Francisco Epifânio Carvalho Reis.
Prefeito Municipal.

