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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUÍ 

ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA: Édce e Cidadania: 
direitos e deveres do p,aflsalonal: 6tlca da responsabilidade. da humankjade. Relações humanas no 
trabalho. Fundamentos da adminlstreção: pianejemento, direção, organJz.eçAo, execuçlo e controle. 
Conceitos de organlzsçlo e gerencl11mento de arquivos e pastas. Expediçlo e diatribulçlo d& 
correspond6ncla . Atendimento ao pübfico. Documentos oficieis: estrutura e organtzaçAo do 
requerimento. de CGrUdão, do atestado, de declaração, da ata, do relatório, da circular, da portaria, do 
memorando. Fonnas de tratamento. Abreviações. Noç,ões da ntceblmento e transmissão de 
informações. Qualidade no atendimento eo público interno e externo. ComunleaçAo telefõnlca. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Titulo 1 - Dos Principias Fundamentais 
- en. 1° ao 4°; Tftulo 11 - Dos Oireitos e Garantias Fundamentais - art. 5° ao 17; Título Ili - Da 
Organização do Estado: Capitulo 1- Da organ~ação Polltlco-Admlnlstrativa - art. 18" 19; Capltulo IV 
- Dos Munlclplos - art. 29 ao 31 ; Capítulo VII - Da Administração P~bllca; Seção 1 - Disposições 
Gerais - art. 37 e 38: Seção li - Dos Sen1ldores P0bllcos - art. 39 ao 41: Titulo IV - Da Organização 
dos Poderes; Capitulo 1 - Do Poder Legislativo; S&Çlo 1 - Do Congresso Naclonat - an. 44 ao 47; 
Seçêo V - Dos Deputados e dos Senadores - art. 53 ao 58; Capitulo li - Do Poder Executivo; Seção 1 
- Do Pntsldente e do Vice.Presidente da República - ert. 76 e 83; Título VIII - Da Ordem Social; 
Capítulo VI - Do M eio Ambiente - art. 225; Capltuk> VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e
do Idoso - art . 226 ao 230. 

VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: Ético e Cidadania: direitos e deveres do profissional: 
ética da responsabilidade. da humanidade . Retações. humanas no trabalho. Fundamentos. da 
administração: planeJa,menlo, dlreçlo. organlzoc;Ao. exeeuçlo e controle. Conceitos de organização e 
gerenciamento de arqutvos e pastas. Expedlçao e dlstribu~o de correspoodência . Atendimento ao 
púbico. Oocumento9 ofaciuis: estruture e organJZGÇão do reQuerimen1o, de. eertidao, do atestado. da 
declaração, da ata, do relatório. da clrcular, da portaria , do memorando. Formas de tratamento. 
Abreviações. Noções de recebimento e transmisSêo de informe.ções. Qualidade l'\o atendimento ao 
público intemo e extemo. Comunicação telefõnlca. CONSTITUIÇÂO DA R~PÚBLICA FEDERATIVA 
00 BRASIL: Título t - Dos Prinelplos Funde:menteis - art. 1~ eo 4°; TUulo li - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - ert. 5° ao 17: Tltuk> Ili - Da Organização do Estado; Capítulo 1 - Da organização 
Polítioo-Administrntiva - art. 18 e 19; Capitulo IV - Dos Muralclpios - att. 29 ao 31 ; Capitulo VII - Da 
Administração Pública; Seção 1 - Disposições Gerais - art. 37 e 38; Seção li - Dos Servldonos 
Públicos - ar1. 39 ao 41 i Título IV - Da Organização dos Poderas; Capltufo r - Do Poder LegislatJvo; 
Seção f - Do Congresso Nacional - art. 44 ao 47; Seção V - Dos Deputados e dos Senadores - art. 
53 ao 56; Capitulo 11 - Do Poder Executivo: Seção 1 - Do Presldante e do Vic:&-Presldenta da 
República - art . 76 a 83; Titulo VIII - Da Ordem Social: Capitulo VI - Oo Melo Ambiente - a.rt. 225; 
Capltulo VII - Da Famllia. da Cnança. do Adolescente e do Idoso - art. 228 ao :230. 

FISIOTERAPEUTA: Anatomia e fisiOlogla cardlovascular. respiratória. musculoesquelética e, 
neurológica; Cinesiologta e blomeelnlca dos membros supenorea, membros Inferiores, tronco e, 
marcha humana; Semlologla e diagnóstico cinosiológico funcional; ReQJrsos fisioterapéuticos em 
eletrotefmofototerapia, hidroterapla , mecanoterapia e cinesloterapla e seus respectivos efeftoa 
flslológlcos e terapêuticos. Indicações. precauções e conlroindicações: F isioterapia ne atenção
básica. saôde do trabalhador. do Idoso e da mulher. Fisioterapia neonatal e pedlétrica: Fisioterapia 
em ortopedia, traumatok>gla e reumatok)gla; Flsloterapla preventiva e colotlva: Flsloterapla nos 
distúrbios cardk>n-esplratõrios e vascurares: Fisioterapia neurofuncional; Fisioterapia Oncofundonal; 
Fisioterapia dermatofuncfonal: Avaliação e reabilileção vestibular-; F isioterapia em terapia Intensiva; 
Fisioterapia no grande quelmado: ôrtese, Prótese e Adaptações: avaliação, pre.scriçAo, prognóstico e 
tntervMlção: Intarvonç,6es olotrodlagnósticas e efetroterapêutlcaa; Olsposltlvos Auxlllares de Marcha • 
Locomoção; Novas tecnologias utilizadas pela fisioterapia. Legislação sanitária: Regulamento de 
Medicamentos Genéricos; Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998. e suas atualizações. Evolução 
hlstórice das polfticas de saúde no Brasil e organização do Slslema Único de Saúcle (SUS), 
pfinclploS. diretrizas e fundamenteção legal (ConsUtulção da República Federativa do Brasil. artigos 
198-200. Lei n• 8 .080/1990 e sues leis complementares. Lei n• 8.142/1990. Decreto n• 7 .60812011). 
Polltlca Nacional de Atenção Béslca Portaria n• 2.436, de 21.09.2017. Cont10Ie social no SUS. Níveis 

de Assistência no SUS (primário. 11ea.1ndérlo. lerclérlo). Humanlzaçlo na sailde. Pol/tlca Nacional de 
Promoção da Saúde. História natural e p<Wençilo de doenças e agravos. Epidemiologia: conceitos e 
aplicações. \/lgllãncia em aaúde: conceitoa e componentes (epidemiológica. doenças transmissíveis, 
doenças e agravos nlio ttansmlsslveis. amblenlal. sanltéria, saúde do trabalhador). Doenças e 
agravos de nollflcação compulsória. Determinantes sociais da saúcle. Indicadores de saúde. Sistemas 
de lnronnação em saúde 

FONOAUDIÔLOGO: Anétomo-Aalologla do sistema nervoso cenlral; Anétomo-Flslologia de audiçlo; 
Anátomo-Flaiologi11 do slsteme sensório motor 0ntl (inciulndo frsauras léblopalatinas e dlsfaglas); 
Anétomo-Flslologia da voz: Intervenção fonoeudlolõglce em rac;jm-nascldoa; Avallaçlo. dl11gnõatlco e 
Intervenção em Audlologia (inciulndo próteses auditivas); Aquisição. desenvolvimento. dlstürbloa e 
inl-nçllo fonoaudlolõglca na linguagem oral (Incluindo gagueira e afesia); Aquisiçlo. 
desenvolvimento. alterações e lntervençilo na linguagem escrlte (incluindo dislexia); Atuação 
lonoaudiolõglca Junto 110 Idoso; Classlfk:eção. oonceito. etiologia e reablllteçlo vocal (lnciulndo cAncer 
de laringe); Fonoaudiologla e aa(ode pública. Evoluçlio hlst6rica das polftlcas de 1&1lde no Brasil e 
organlzaçtlo do Sistema único de Saúde (SUS): princ!plos, diretrizes e fundamentação legal 
(Conlltitulção da República Fed8"llivll do Brasil, artigos 196-200. Lei nº 8.080/1990 • suas !els 
complementares, Lei n• 8 .142/1990, Decreto n• 7 .508 12011 ). Polltlca Nacional de Atenção Bolslca 
Pol1ar1a n• 2.436. de 21 .09.2017. Controla 110ClaI no SUS. Nlvels de Anlstêncla no SUS (prtmlllrlo, 
sacundério. lerclárlo). Humanização na saúde. PollUca Nacional de Promoção da Saúde. Hlstót1a 
nawral e prevenção de doenças e agravou. Epldemlologla: conceitos e aplicações. VlgllAncla em 
saúde: oonceit0& e oomponentas (apldemlológica, doenças transmlufvels, doenças e agravos nllo 
transmisslvels. ambiBntat. sanltéria, saúde do trabalhador) . Doenças a agravos de notificação 
oompulsórta. Oetenninante• sociais da saúcle. Indicadores de saúde. Sistemas de lnlonnaçllo em 
saúde 

M~DICO PSF: Doenças e Afecções do Aparelho CardioWBCUlar. Doenças e Afecções do Aparelho 
Respiratório. Doenças e Afecções do Tecido Conjuntivo e Musculoesquelétlces. Alecç,ões e Doenças 
do Aparelho Digestivo. Doenças e Aleoções Renais e Genllo-Urlnllltio. Doenças/efecções Endócrinas 
e do Metabollamo. Doenças/afecçõeu Hemalológlcas e Oncológicas. Doenças Imunológicas. 
Doenças/afecções Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infectocontagiosas e pereslt>\rlas. 
Doenças/afecções Ocularas. Doenç88/afecçõe8 dO Narti. OUvldo e Ga,ganta. Doença• emergentes e 
reemergentes. Doenças Raumatológicas. Glnecologla e Obstetrfcla. Aç6ee de atenção é Saúde da 
criança. do adolescente, oa mulher. dO ldo110 e do adulto. Prevenção clinica de doança 
cardiovascular. cerebrovaacular e renal crônica. Not)!')es bésicas de regência/emergência na pnliliea 
m6dlce. DST/AIDS. Ações de Vigllência Epidemiológica. Prescrição de mecllcamentoo. Evoluçio
histórica des políticas de aeúde no Brasli e organiz.açllo do Sistema Único de Saúde (SUS): 
principies. dlrelrizes e fundamentação legal (Conslltulçlo da Repolbllca Federativa do Brasil. 1111lgoa. 
198-200. Lei n• 8.080/1990 e suas leis complementares. Lei n• 8 .142/1990. Deaeto n• 7.50812011). 
PollUca Nacional de Alençlo Básica Portaria n• 2.436. de 21 .09.2017. ContlOle social no SUS. Nlveis 
de Assistência no SUS (prlmlllrio. aecundério. te<ciârio). Humanização na sa(ode. Política Nacional de• 
Promoção da Saúde. História natural a prewnçao de doenças e agravos. Epidemiologia : oonceitos .. 
aplicações. Vlgllãncia em saôde: conceitos e componentes (epldemlológlca. doenças transmissíveis. 
doenças e agravos nllo transmlsslvels. ambiental, sanltéria, aaúde do trabalhador). Doenças e 
agravos de notificação compulaõria. Determinantes sociais da ■aúda. Indicadores de saúde. Sistemas: 
de inronnação em saúde 

NUTRJCIONIST A: Alimentos e nutriente•: classlftcaç.tlo, fontes alimentaras. blodlaponlbiUdade. 
funções; fisiologia e rnelabolismo humano. Nutrição nos Ciclos Vllals: matemo-infanUI; eleltamento 
matemo; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; gastante e nu\rlz; lnfãncla e 
adolescência; adulto e Idoso. Aspectos epldemlológlco• nas carências nulricionais. Epjdemiologla e 
tratamento dletotaráploo nas doenças crõnlcas não tranamlaslvels: diabetes. hlpertensllo arterial. 

dlslipldemlas. obesidade e excesso de peso. Epldemlologla e tratamento dletoteráplco nas doenças 
do trato digestivo. musculoesquelétlco. respiratório. endocrinopatias. nefropetlas. cardiopatias. 
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral . Avaliação do estado nutricional: métodos e critério• de 
avaliação. promoção da alimentação saudável e atuação na atenção prlméria à saolde. Vlgilêncla 
nu\rtclonel. Avaliaçêo dos estados nutricionais nas d~erentes fal,cas etárias: diagnóstico do estado 
nutricional das populações. Educação alimenlar e nutrtclonal. Composiçêo e classlflcaçAo dos 
alimentos; seleção. oonservação e armazenemen10; técnicas de pré-preparo. preparo e eocçilo. 
Cardápios para coletividade sadia: conceito. classificação. planejamento. análise e avaliação dieléllca 
e nutrlclonal; execução da cardéplos; custos. Doenças Transml1ldas por Alimentos (OT As). Controle 
higíenicossanjtárlo em serviços de alimentação~ Legdllação SanltAria, fen-ementas, progremas e 
sistemas. Planejamvnlo flsloo-funclonal e administração de unidades da alimentação e nutrição. 
Lac<érios: planejamento. construção e lnslaleçêo. equipamentos. pessool. Ergonomia e segurança no 
trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde • SUS. Polltica de Saúde: 
Diretrizes e bases de Implantação do SUS. Organização da Atençllo Básica no Sistema Único da 
Saúde. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vlgllãneia em Saúde. Evolução 
histórica das polltlcas de saúde no Brasll e organização do Sistema único de Sallde (SUS): 
principies, diretrizes e fundamentaçio legal (Constituiçllo da Repolblica Federativa do BrasJI. artigos 
196-200, Lei n• 8.080/1990 e suas leis complementares. Lei n• 8. 142/1990. Decreto n• 7.50812011). 
Polltica Nacional de AtençAo Béslca Portaria n• 2.436. de 21.09.2017. Controle social no SUS. Nlvels 
de Assistência no SUS (prlmério. secund6rio. terciário). Humanização ne saúde. Polltice Nacional de 
Promoçao da Saúde. História natural e prevenção da doenças e agravos. Epidemiologia: concettos e 
aplicações. Vigilãncia em saúde: conceitos e componentes (epidemlolõglce. doenças transmisslvels. 
doenças a agravos não transmiHívels. ambiental , sanitária, saúde do trabalhador). Doenças e 
agravos de notificação compulsória . Oetenninantes sociais da saúde. Indicadores de saúde. Sistemas 
de informação em saúde 

ORIENTADOR SOCIAL SCFV: Conceitos gerais: étjca, redução de danos. democracia, ntde social. 
diteilos sociais, seguridade social. cidadania , Educaçllo em saüde. Proteção Social, violência social. 
Noções Báslcas sobre as Relações Humanas. Constituição Federal - artigo 5" e 6º· Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais; anlgos 203 e 204 - Da Assistência Social; EstaMo da Criança e do 
Adolescente - Lei n• 8. 069. de 13/07/90; Lei Orgênlca de Assistência Social - 8.742, de 07/12/93; 
Orientações Técnicas San,iço• de Convivência e Fortalecimento de Vlnculos para Crianças e 
Adolescentes de 6 a 15 anos (Publicação Ministério do Desenvolvimento Social e Çombate é Fome); 
Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Publicação Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome); Polltlca Nacional do Idoso - PNl/1994; Estatuto do 
Idoso. CONSTITUIÇÂO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Titulo 1 - Dos Princlplos 
Fundamenlals - art. 1° ao 4°; Titulo li - Dos Dlrellos e Garantias Fundamenteis - art. 5° ao 17; Titulo 
Ili - Da Organização do Es1ado; Capl\uio 1 - Oa organizaçio Polltlco-Adminlstra\iva - art. 18 e 19; 
CsplWlo IV - Dos Municípios - art. 29 ao 31 ; Capflulo VII - Da Administração Pública; Seção 1 -
Disposições Gerais - art. 37 e 38; Seção li - Do..• Sen,idores Públloos - art. 39 ao 41; Titulo IV - De 
Organização dos Poderes ; Capítulo 1 - Do Poder Leglslalivo; Seção 1- Do Congresso Nacional - art. 
44 ao 47; Seção V - Dos Deputados a dos Senadores - ert. 53 ao 56; Capllulo li - Do Poder 
Executivo; Seção 1 - Do Presidente e do Vice-Presldenle da Rep0bllca - art. 76 a 83; T ltulo VIII - Da, 
Ordem Social: Capitulo VI - Do Melo Ambiente - ert. 225; Capitulo VII - Da Famllla. da Criança. do
Adolescente e do Idoso - ar!. 226 ao 230 

PSICÔLOGO: Conhecimentos gerais de Psicologia; Psloologla do DesenvoMmanto; 
Desenvolvimento da personalidade; Avaliação psicológica/psloodiagnóstlco; Psicologia na Asslst!ncia1 
Social; Necessidades Educativas Especiais; Inteligências múltiplas; Ortentaçao famlllar; O psicólogo 
em equipes interdisciplinares; Fundamentos da Pslco\erapla; O papel do psicólogo no contexto da 
lnclus.llo de pessoas com necessidades educativas eopecials; Atribuições profosslonals do psicólogo. 
Relações humanas. Leudos. pareceres e relatórlos psloológioos. estudo de caso. lnform8Çlo e, 
avanaçao pslcológlca. Análise Institucional. Tralamanto e prevenção da dependência qufmlca. 
Técnicas de entrevista. Psicologia da saúde: fundamentos e prbtica. Programas em saôde 
mental:atuação em programas de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais fJ 

lnformallvos. Ético profissional. Planejamento e programação. monKoramento e avaliação de 
P,togramas em saúde. Evolução histórica das polllicas de saôde no Brasil e organização do Sistema 
Unlco de Saúde (SUS): prlnclplos, diretrizes e fundamentação legal (Constituição da Repolbllca 
Fed..,,,tlva do Brasil. artigos 196-200. Lei n• 8.080/1990 e suas lefs complementarvs. Lei n• 
8.142/1990, Decreto n• 7.508 /2011 ). Pol/llca Nacional de Atenção Básica Portaria n• 2.436. da 
21.09.2017. Controle social no SUS. Nlveis de Assistência no SUS (primário. secundário. terciário). 
Humanização na saúde. Política Nacional de Promoção da Sailde. Hlstórta natural e pravençêo de 
doenças e agravos. Epidemiologia: conceitos e aplicações . VlgilAncla em saúde: conceitos e 
componentes (epldemiológlca. doenças lransmisslvels, doenças e agravos nllo transmlsslvets , 
ambiental. saniléria , saüde do trabalhador). Doenças e agravos de notificaçllo oompulsórie. 
Determinantes sociais da saúde. Indicadores de saúde. Sl$ternas de Informação em saúde 

COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE J OVENS E ADULTOS: Projeto pedagógico. planejamento e 
planos. Avaliação Esoolar. Interação escola-família comunidade. lmpor111ncia dos recur309 
lecnológloos na escola.. Préllca educativa: ensino. aprendizagem a relações professor/aluno. 
lnterdisclplinarldede e transverselldade. Dlreijos humanos. As Dlretlizes e Bases da Educeçllo 
Nacional (Lei n•. 9394196). Oestao do Processo de Ensino e Aprendizagem. O ensino centrado em 
conhecimentos conleXIIJallzados e ancorados na ação. O uso de metodofolllas voltadas para práticas 
inovadoras. O processo de avaliação do desempenho escotar 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 II serviço da aprendizagem. Educação & 
Sociedade: a sociedade e as outras ci6ncias: estado e sociedade; a relaçêo homem. escola e 
sociedade; O consttutivlsmo e Soclolntereclonlsmo. Psicologia e Educaçllo: pslcologla como ~nela; 
psicologia do desenvoMmenlo - fases de desenvolvimentos; lnfãncla e adolescência: a 
hereditariedade e o melo. motivação. Psicologia da aprendizagem: problemas de aprendizagem. 
Avaliação do processo de ensino e de natureza humana. cidadania e liberdade. dignidade e respeito 
à vida escolar como Instrumento de formação do cldad4o. Pluralidade CuKural e Diversidade cultural. 
Respeilo eos povos. Melo Ambiente: combate ao desmatamento. crlmea ambientais. agressão aos 
rios e mares. Orientação Sexual na infãncia . Trabalho e Consumo: a exploraç40 do trabalho lnfanto
Juvenil. Aprendizagem. Relações Interativas em sala do aula . Compotênclas a habllldadas. PIiares da 
educação para o século XXI . Êllca e Cidadania. As múltiplas linguagens na educaçllo infantil. A 
importêncla da lijerature na educaçfto Infantil. A organização do tempo e do espaço na educação 
Infantil. O brincar e sua relação oom o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Brinquedos e 
brinC8delras. Observação. Registro a Avaliaçllio Mediadora. Relaçllo afetiva criança/adulto. Evolução 
histórica das poll~cao de saúde no Brasil e organização do Sistema único de Saúde (SUS): 
prtnclpios. diroltizes e fundamentação le9al (Constituição da República Federativa do Brasil, artlg0& 
198-200, Lei n• 8.08011990 e suas lels complementares. Lei n• 8.142/1990, Decreto n• 7.50812011). 
Polltica Nacional de Atenção BQslca Portaria n• 2.436. de 21.09.2017. Controle social no SUS. Nlvels 
de Assistência no SUS (primário, sacundàrlo, terclàrlo). Humani:zaçllo na saúde. Polltica Nacional de 
Promoção de Saúde. História natural a prevenção da doenças e egravos. Epldemlologla: conceitos e 
aplicações. Vlgilãncia em saúde: conceitos e componentes (epidemlolõgice. doenças transmissíveis. 
d08flças e agravos nAo trensml88lvels. amblunlal. sanitária, Baude do trabalhador). Doenças e 
agravos de notificação compulsória . Oeterminanles sociais da saúda. Indicadores de saúde. Sistemas, 
de lnform ação em saúde 

PROFESSOR OE JOVENS E ADULTOS POLIVALENCIA: Constituição Federal (1998) T itulo 
Educação. Leis e Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96). Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Relação afetiva criança/adulto. o,ganlzação do tempo e do espaço na educação, 
infanUI. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento lnf11tnlil . O tOdlco e a Imaginação, 
na lnfancla. Formação a ética p,of1S8lonal do educadof Infantil. O brincar " sua relaçlo com o 
desenvolvimento da aprendizagem da criança. Aprendizagem e desenvolvimento Infantil. As relações. 
do ensino e aprendizagem na sala de aula . lmportAncla dos Jogos e brincadeiras no desenvolvimento 
Infantil. COMPETÊNCIAS GERAIS DA EOUCAÇÂO BÁSICA DE ACORDO COM A BASE COMUM 
CURRICULAR - SÉRIES INICIAIS. Lei de Diretrizes e Basas da Educação Nacional - Lei n• 9394/98. 
o valor pedagógico da relação professor- aluno . Tendências pedagógicas e concepções de ensino a 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

448 Ano XVIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 02 de Março de 2020 • Edição IVXXI

(Continua na próxima página)

c..v-1-ººs ~~ ,,. , +e::, 
e l . J >t-

=================================================:..._ ~ \,tp ~ -·i ~=- ~ 
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 
DO PIAUi 

aprendizagem; as dimensões do processo educativo; planejamento de ensino. Currlculo e projeto 
polltico-pedagóglco, Planejamento Curricular. Currlculo e organização do lempo escolar e do 
conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Polltlcas Públicas 
Educacionais Vigentes (BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). Concepções de 
avatiação. Tipos e funções da avaliação .• Polltica Nacional de Alfabetização e Letramento. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na idade Carta • ?NAIC. Estatuto da Criança a do Adolescente. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Constituição Federal (1998) Titulo Educação. Leis e 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (LOB 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 etescimento e desenvolvimento infantil. O lúdico e a Imaginação na 
lnlãncia. Formação e ética profissional do educador Infantil. O brincar e sua relaçêo com o 
desenvolvimento da aprendizagem da criança. Aprendizagem e desenvoMmento Infantil. As relações 
do ensino e aprendizagem na sala de aula. Importância dos Jogos e brincadeiras no desenvolvimento 
infantil. COMPETENCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM A BASE COMUM 
CURRICULAR - SÉRIES INICIAIS. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n• 9394196. 
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 
polltlco-pedag6gico. Planejamento Curricular. Currlcu\o e organização do tempo escolar e do 
conheclmento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Polltices Públicas 
Educacionais Vigentes (BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). Concepções de 
avaieção. Tipos e funções da avaliação. Polllica Nacional de Alfabetização e Letramento. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na idade Certa• PNAIC. Estatuto de Criança e do Adolescente 

PROFESSOR CÓDIGOS E LINGUAGENS: Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros 
textuais no sistema de comunicação e Informação - modos de organização da composição textual; 
atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais - públicas 
e privadas. Estudo das práticas corporais : a linguagem corporal como Integradora social e formadora 
de Identidade - peffonnance C01p0ral e Identidades Juvenis: possibilidades de vivência critica e 
emancipada do lazer; mitos e verdades sobre os corpos masculino e feminino na sociedade atual; 
exercício físico e saúde; o corpo e a expressão artlstica e cultural; o corpo no mundo dos slmbolos e 
como produção da cultura; práticas corporais e autonomia; condicionamentos e esforços flslcos; o 
esporte;. a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras. Produção e recepção de textos artísticos: 
interpretação e representação do mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e 
cidadania - Artes Visuais: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística. o contexto da 
comunidade. Teatro: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artistice. o contexto da 
comunidade, as fontes de criação. Música: estrutura morfológica. sintética, o contexto da obra 
artística. o contexto da comunidade, as fontes de ct1ação. Dança: eslrutura morfológica. slnllltice. o 
contexto da obra artlstica. o contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes 
das linguagens artistices (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de suas. 
estruturas morfológicas e sintáticas; Inclusão, diversidade e multicutturalidade: a valorização da 
pluraüdade expressada nas produções estéticas e artlstlcas das minorias sociais e dos porladores de 
neceS$klades especiais educacionais. Estudo do texto literário: rel8ções entre produção literária e, 
processo socia l. concepções artlsticas, procedimentos de construção e recepção de textos • produção 
literária e processo social; processos de formação llterárla e de formação nacional ; produção de, 
textos literários. sua recepção e a constituição do patrimônio literário nacional; relações entre a, 
dialética cosmopolltlsmollocallsmo e a produção literária nacional; elementos de continuidade e, 
ruptura entre os diversos momentos da iteratura brasileira; associações entre concepções artlstlcas e 
procedimentos de construção do texto literário em seus gêneros (épico/narraüvo, lírico e dramático) e 
formas diversas.; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texlo literário e o 
processo social relacionado ao momento de sua produção; representação literária : natureza, função. 
organização e estrutura do texto literário; relações entre literatura, outras artes e outros saberes. 
Estudo dos aspeC1os línguísticos em diferentes textos : recursos e.xprasslvos da Ungua, procedimentos 
de construção e recepção de textos - organização da macroestrutura semântica e a articulação entre 
idéias e proposições (relações 16glcosemântlcas). Estudo do texto argumenlatlvo, seus gêneros e 

recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e usos em lfngua portuguesa - formas de 
apresentação de diferentes pontos de vista: organização e progressllo textual: papéis sociais e 
comunicativos dos Interlocutores, relação entre usos e propósitos comunicativos, funçllo 
sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensllo espaço-temporal em que se produz o texto. 
Estudo dos aspectos linguísticos de llngua portuguesa: usos da língua: norma cu~a e variação 
lingülstlca - uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constilufdo: 
elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro lfngulstico, grau de formalidade, seleção 
lexical, tempos e modos verbais; uso dos r&eursos lingulsticos em processo de coesão textual: 
elementos de articulação das seq uênclas dos textos ou é consll\Jção da micro estrutwa do texto. 
Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e lnf011Tiação: Impacto e função social - o 
texto literário tipice da cultura de massa; o suporte textual em gêneros digitais; a caracterização dos 
interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos 11ngulstlcos e os gêneros digllals; a função 
social das novas tecnologias. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n• 9394196. O 
valor pedagógico da relação professor- aluno. Tendências pedagógicas e concepções de ensino e 
aprendizagem; as dimensões do processo l!ducativo; planejamento de ensino. Currículo e projeto 
polftlco-pedag6glco. Planejamento Curricular, Currlculo 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 a~allaçllo .• Polltica Nacional de Alfabetização e Lelramento. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na idade Certa• PNAIC. Estatuto da Criança e do Adolescente 

PROFESSOR MATEMÁTICA: 1. Números e operaçõw: Divisores: Números Primos. Fatoração. 
MDC e MMC. Produtos notáveis. Equações e sistemas de equações poGnomials. Equações 
trigonométricas e exponenciais. Funções afim, quadráticas, logarltrnfcas, e,cponenclais e 
trigonométricas. Matrizes e determinantes. 2. Espaço e forma: Relações métricas e trigonométricas 
dos triãngulos. Figuras semelhantes , Semelhança de trlângulos. Figuras geométricas planas. Sólidos 
geométricos: prismas, plrãmldes, cone e esfera, Pollgonos convexos. Circunferências. Equações da 
reta e da circunferência. 3. Grandezas e medidas; Sistemas de medidas padrão. Comprimento da 
circunferência. Areas das principais figuras planas. Volumes e capacidades. 4. Tratado da lnfonnação 
: Análise e Interpretação de dados eslatfsticos apresentados em gráficos e tabelas. Razões. 
Grandezas diretamente e inversamente proporcioneis. Probabilidade. Médias arltméUcas. 
Conhecimentos pedagógicos: Metodologias de ensino de matemática: 5. O Jogo como metodologla do 
ensino de Matemática. O ensino de Matemática por meio da rasolução de problemas. 

Etnornatemállca. Os materiais concretos e o ensino de Matemática, A história da Matemática e o 
ensino de Matemática. Modelagem matemática. Teoria dos campos conceituais de Vergnalld. Lei d& 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n• 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. CurrfC\llo e projeto pollüco-pedagógico. Planejamento Curricular. 
Currfculo e organização do lempo escolar e do conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental Pol/tlcas 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 - PNAlC. EslaMo da 
Criança e do Adolescente 

PROFESSOR CIÊNCIAS DA NATUREZA: O solo e o meio-ambiente. Os recun;os naturais e o melo
ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos Animais vertebrados e 
Invertebrados. As plantas: s\stemàtlca e organografla. Reinos da Natureza. Fungos. Protista, moneras 
e vlrus. 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 v~al do corpo humano. O 
organismo humano na relação com o ambiente . Os sistemas que coordenam tudo: Impulsos elétricos. 
e substAnclas quimices. A matéria. Qulmica. Elementos da tabele periódica. Caractertsticas dos 
elementos. Ligações químicas. Compestos quimices: orgãrllcos e não orgânicos. A manutenção da 
vida: os alimentos e a vida . A perpetuação da espécie. O pengo a que a vida está sujel1a. Física . O 
movimento: posição. velocidade, aceleração. A força : a relaçêo com o movimento, a relação com a, 
trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a relação com o trabalho e com ai 

velocidade. O Impulso: a relaçêo 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 - reffexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão - míopla, visla 
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 lmãs -
aplicações. Números reais. inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas 
proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regras de três simples e composla. 
Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Equações e Inequações do 1• e 2" Graus. 
Sistemas de 1° e de 2" Graus. Problemas. Progressões Aritméticas e Geométricas. Anâllse 
Combinatória. Probabilidade. Medidas de comprimento, superflcle, 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 ralaçllo professor- aluno. Tendências pedagógicas e concepções de, 
ensino e aprendizagem; as dimensões do processo educativo; planejamento de ensino. Currfculo e
projeto polltico-pedag6gico. Planejamento Curricular. Currículo e organização do tempo escolar e do 
conhecimento. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Pollticas P0blicas 
Educacionais Vigentes (BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). Concepções de 
avaliação. Tipos e funções da avaliação. PollUca Nacional de Alfabetização e Letramento. Pacto 
Nacional pela Mabetlzação na Idade Certa - PNAIC. Eslatuto da Criança e do Adolescente 

ANEXO 111- REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Teste Seletivo ________________ E.dital __ _ 

Nome do candidato: ___________________ _ 

Cargo: _______________ lnsc,. ______ _ 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS, apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com 
base no laudo): 

Tipo de deficiência de que é portador: 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID __ _ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 
passiveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 
congêneres) 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: REQUERER PROVA E/OU 
TRATAMENTO ESPECIAL: (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

( ) Prova Ampliada 
( ) Ledor ( ) Auxflio para Transcrição para Cartão-Resposta 
( ) Sala de Fácil Acesso 
( ) Tempo Adicional 
( ) Permissão para Amamentação 
( ) Outros: _____________ (necessário especificar 
tipo) 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse 
requerimento. 
Nestes Termos; 
Pede Deferimento 

Data: __ / __ / __ Ass. do Candidato: ___________ _ 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE 

DO PIAUÍ 

ANEXO IV· REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Teste Seletivo ____ _ _ _ __________ ___ -"Edltal _____ _ 

Nome do candidato: ________________ ________ _ 

Cargo: ___________________ l,nsc .. ________ _ 

Venho requerer Isenção da Taxa de Inscrição no Teste Seletivo da Secretaria de• 
Educação da Prefeitura Municípal de Massapê - Estado do Plauf nos termos do 
Edital 001/2020, no valor de R$ ______ _ 

'-----:e:-::--------,--:---:-----,---,----~• visto que não tenho 
condfções para arcar com tal valor, e que atendo as condições previstas no item: 
( ) Candidato Hipossuficiente 
( ) Doador de medula óssea 

DECLARO. para fins de direito, que atendo os critérios estabelecidos no item que
compõe o Capitulo V do Edital e me julgo apto para requerer Isenção da taxa de, 
inscrição referente ao Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Massapê e estoUJ 
ciente das penalidades cabíveis em caso de informações falsas. 

DECLARO ainda, sob as penas da lei, ser carente para fins de isenção da taxa de 
inscrição do Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Massapê. 
( ) de acordo 
Nestes Termos; 
Pede deferimento; 
Em: ___ / __ /2020 

Assinatura do Requerente 

ATENÇÃO: A Comissão poderá, aleatoriamente, fazer visitas á residência dos. 
requerentes . 

Para uso exclusivo da Comissão Organizadora 
_/ __ /2020 

RESULTADO DA ANÁLISE 

) Deferido ) Indeferido 

DATA 

Assinatura do Membro da Comissão 

ANEXO V - DECLARAÇÃO OE COMPROVAÇÃO OE RENDA FAMILIAR 

Teste Seletivo _________________ _ 
Edital:. ________ Cargo: __________________ _ 

lnsc.: ________ _ 

DADOS PESSOAIS 

NOME COMPLETO: 
Flllaçlo; Pai 

1111• 

Data de Naac. I I 

CPF: NIS atribuído ao cadúnlco 

Identidade 6raio OXPedldor 

Telefone: e-mafl: 

COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

Informações: Informar os dados de todas as pessoas (inclusive as que não possuem 
renda) que residem no mesmo endereço do candidato. OBS: Incluir a renda do 
candidato na tabela a seguir 

NOME CPF PARENTESC RENDA 
o MENSAL 

Local/ data. _________ ~ _____ . _____ de 2020. 

Assinatura do candidato 
Assinatura do Membro da Comissão 

ANEXO V - FORMULÁRIO OE RECURSO 

Concurso _______________ Edital ______ _ 

Cargo:. ________ _________ ,lnsc. _______ _ 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipa de Recurso) 

( ) CONTRA INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 
DE INSCRIÇAO 

( ) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Justificativa do Recurso 

Obs.: Preencher em letra de forma ou digitar e ANEXAR cópia ao e-mail 
massape@avmoreira.com no prazo estabelecido no Cronograma de 
Atividades -Anexo Ido Edital. 

Dara:__J_j_ 

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável 
p/ recebimento 

PREFElnJRAMUNICIPAL OE LACOADO BARRO DO PIAUJ 
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 150/2019, 
FIRMADO EM 01/10/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 - PMLB - TOMADA DE 
-PREÇOS Nº 004/2019. 

Pelo presente instrumento. O MUNICf PJO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI, inscrilo no CNPJ/MF sob o 
o• 41.522.301/0001-62, com sede na Av. 29 de Abril, 34 - Centro nesta cidade, representado neste am por se11 
Exmo. Sr. Prefeito GILSON NUNES DE SOUSA, po114dor do ctdulo de identidade n• 2.244.918 - SSP/PI, 
inscrito no CPF sob o nº 966.508.853-04 e de outro lado, a empresa SILVA COSTA CONSTRUÇÕES LTDA 
- EPP. inscrita no CNPJ (MF) sob o n• 16.888.680/0001-61. com sede e foro na cidade de São Raimundo 
Nonato/PI, estabelecida à Rua Avelino Freitas, nº 522- Sala: B - Centro - CEP: 64.770-000,, aqui representada 
pelo Sr. Ramiro da Silva Costa, RG: 591.904 - SSPIPI • CPF_· 305.409.333-68, doravante denominada, 
simplesmente CONTRATADA. resolvem celebrar o presenle PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao 
CONTRATO Nº 150/2019 - PMLB, de 01/10/2019, que tem como objeto a execução das obras de Construção 
de 01 {uma) Quadra PoJiesportiva Coberta, na zona urbana do munic:Ipio de Lagoa do Barro do Piaut/PI, atrnvb.. 
do Convtnio Nº 862790/2017 • Ministério do Esporte, nos tennos do 57, § 1•. li e § 'r da Lei 8666193, e""'" 
alterações posteriores, e mediante as condições e clá.usulas seguintes: 

CLÁUSULA 1' - DO OBJETO 
O presen1e 1 • Termo Aditivo tem como objetivo alterar a Cl6usula Décima Segunda, do Contrato n• 
150/2019 de 01.10.2019, que p•••• • ter n oeguintc redação: 

º"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS PRAZOS 
I. O prtl'l.O de execuç4o das obras e serviços de que traia esle
Contralo passa a ser até OI de oulubro de 2020, contados a par,;r 
da data de a., .tlnatura de.$/e tertnn ttdilivo, podendo o me.~mo ser 
prorrogodo por Iguais • sucessivos perfodos até a conclus([o final da 
obra, no.t termos da lei. " 

CLÁUSULA l' - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Pennanecem inalterada• todas ao demoio cláusulas e condições do Contrato aqui nditodo. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


