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COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 
 
 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 

 
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. 
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. 
Alfabeto. Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de 
pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 
 
 
MATEMÁTICA (05 QUESTÕES) 

 
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração. 
Múltiplos e divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples. 
Noções de lógica. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas 

municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias; 

conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em 

geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes 

relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e 

proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás, chimarrão); conhecimentos 

relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos 

alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água, 

chimarrão) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e 

destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e 

manutenção de ambientes internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no 

ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição 

da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza de dependências 

sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-PI 

CNPJ Nº 06.554.182/0001-29 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 

CRESCER CONSULTORIAS 
 
 
 
 

2 

 

Edital nº 001/2017  – Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Matías Olímpio-PI 

 

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL PROFESSOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 

 

1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia 

central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade; 

inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de 

linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, 

períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia; 

homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da 

oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10. 

Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de 

tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.  

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (10 QUESTÕES) 

 

1. Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações, Decreto nº 5.622/2005 e 

suas alterações. 2. Lei nº 12.796/2013 e suas alterações. 3. Lei nº 11.494/2007 e suas alterações: financiamento 

da educação - problemas e desafios. 4. Plano Nacional de Educação no contexto das políticas atuais. 5. Magistério, 

profissionalização e valorização na atualidade. 6. Currículo escolar e o sentido social, político e cultural do 

conhecimento. 7. Currículo e as relações etnicorraciais e de gênero na escola. 8. Didática, planejamento e 

organização dos processos educativos. 9. A avaliação e seu papel nos processos de aprendizagem. 10. A função 

social da escola: limites e possibilidades. 11. Escola e inclusão social: possibilidades e desafios. 12. Gestão 

democrática e participação social como processos educativos. 13. Gestão e organização escolar. 14. A formação 

docente frente às mudanças no mundo do trabalho. 15. Processos educativos e o uso da informática. 16. A relação 

professor-aluno e seus reflexos na prática pedagógica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (20 QUESTÕES) 

 

CARGO: PROFESSOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL: Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe 

sobre o Fundo de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. 

Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho 

docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 

conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 

conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 

ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. 

Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada 

no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantiL. Teorias do desenvolvimento. Função 

atual da Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal e social da criança na creche e na pré-escola - direito 

da criança e etapa inicial da Educação Básica.Processor de Aprendizagem e desenvolvimento da aprendizagem 

humana - perspectivas interacionistas: papel do meio sócio-cultural (do adulto) no desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e psico-motor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do desenvolvimento 

infantil.  
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CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA: Objetivos gerais do Ensino Fundamental. O Projeto Político-Pedagógico 

e os compromissos com a cidadania construída na diversidade: a educação das relações étnico-raciais, as histórias 

e as culturas afro-brasileira e indígenas, os portadores de necessidades especiais, o disposto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente; Inclusão da diversidade nos diferentes componentes curriculares. Inter-relações do 

currículo formal com o currículo em ação e o currículo oculto. Uso de outros espaços escolares como ambientes de 

aprendizagem. Planejamento, organização e estratégias de ensino-aprendizagem. Práticas de linguagem oral e 

escrita; diferentes processos de alfabetização e letramento; uso de gêneros e suportes textuais. Papel da Literatura 

Infantil. Conteúdos e práticas de Matemática. Habilidades de Língua Portuguesa e de Matemática esperadas ao 

término dos Anos Iniciais. Conteúdos e práticas de História, Geografia e Ciências, Música e Arte. Conteúdos de vida 

cidadã/ temas transversais. Papel dos jogos e brincadeiras. O que, por que, como, com que avaliar o aluno dos 

Anos Iniciais. Relações do 1º ano do Ensino Fundamental com a classe final de Educação Infantil. 

 

CARGO PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS): A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO HUMANA: As 

concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento de 

comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e 

variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa: 

origem e evolução; Constituição do léxico português; Características do português no Brasil; Componentes da 

língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático; Processo de formação de palavras em 

português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência, concordância e colocação pronominal; Aspectos 

estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. 

Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação. 

Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E 

LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros 

literários. As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: 

contexto sóciohistórico e análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. 

Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-

Modernismo. Modernismo (fases). Literatura contemporânea. 

 

CARGO PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (CIÊNCIAS): Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. 

Rochas, minerais e o meio-ambiente. O solo e o meioambiente. 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. 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. 
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CARGO PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA): Histórico; Características e Importância Social; 

Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980; A Educação Física no curso noturno; A 

Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura; Educação Física e a pluralidade 

cultural. CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e 

Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e 

Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: 

danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e 

jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: Individuais: Atletismo; Natação; 

Coletivos: Futebol de campo; Futsal; Basquete; Vôlei; Handebol. Esportes com bastões e raquetes; Técnicas e 

táticas; Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: De 

manutenção da saúde; Aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; De preparação e 

aperfeiçoamento para os esportes; Jogos e lutas; Ginástica olímpica e rítmica desportiva. ELEMENTOS 

ORGANIZATIVOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos; conteúdos; metodologia e avaliação escolar. 

Educação Física e educação especial. PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Inclusão; Diversidade; Corporeidade; Ludicidade; Reflexão crítica do esporte; Problematização de valores 

estéticos. 

 

CARGO PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA): A ciência histórica, suas diversas abordagens teóricas e 

metodológicas e seus desdobramentosdidático-pedagógicos. 2. Hominização e ocupação humana dos continentes 

3. O Oriente Próximo e as primeiras civilizações urbanas. 4. A Europa Clássica e Medieval. 5. A África e as antigas 

civilizações: Egito e outros reinos africanos. 6. A América e as antigas civilizações:  Meso-América, América Andina 

e populações nômades do continente. 7. A expansão europeia e suas relações com a América, a África e a Ásia. 8. O 

Brasil Colonial no contexto da expansão capitalista. 9. História do Piauí 10. As Revoluções Burguesas, a 

Industrialização e a transformação do Sistema Colonial. 11. O crescimento industrial europeu e norte-americano e 

a dependência latino-americana. 12. A formação histórica do Estado brasileiro: Monarquia e República. 13 

processos políticos, sociais e econômicos a partir do século XIX 14. Capitalismo e crise mundial na primeira 

metade do século XX. 15. A descolonização, a África e a Ásia contemporâneas. 16. Globalização financeira, relações 

internacionais e o mundo contemporâneo. 

 


