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ERRATA Nº. 001/2017 AO EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 001/2017 DO CONCURSO PÚBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO.
A Comissão Organizadora do Concurso, constituída nos termos da Portaria nº. 026/2017 de 12
de dezembro de 2017, responsável pela estruturação, organização e coordenação do
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Redenção, a ser realizado neste Município,
no dia 04 de fevereiro de 2018, constatou equivoco quanto ao Conteúdo Programático exigido
para o cargo de PROFESSOR – N2, no Edital de Inscrição. Dessa forma, modifica-se o
referido item, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, NÍVEL SUPERIOR - CARGO DE PROFESSOR N-2
“ONDE SE LÊ”
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Interpretação de textos narrativos, descritivos,
dissertativos. Textos verbais e não verbais. Morfologia (classes de palavras e seus
mecanismos linguísticos). Verbo (flexões em tempo, modo, número e pessoa). Vozes Verbais.
Frase, oração e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Períodos construídos com Coordenação e subordinação. Sintaxe de concordância, de
regência e de colocação. Semântica (Ciência dos significados). Sinonímia, antonímia,
homonímia, parônima, polissemia (conotação). Estilística (figuras de linguagem) e vícios de
linguagem. Funções da linguagem. Signo linguístico (significante e significado). Tipos de
discurso: direto, indireto e indireto livre. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia.
Períodos literários da Literatura Portuguesa e Brasileira (autores consagrados).
“LEIA-SE”
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Língua Portuguesa: Interpretação de textos narrativos,
descritivos, dissertativos. Textos verbais e não verbais. Morfologia (classes de palavras e seus
mecanismos linguísticos). Verbo (flexões em tempo, modo, número e pessoa). Vozes Verbais.
Frase, oração e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
Períodos construídos com Coordenação e subordinação. Sintaxe de concordância, de
regência e de colocação. Semântica (Ciência dos significados). Sinonímia, antonímia,
homonímia, parônima, polissemia (conotação). Estilística (figuras de linguagem) e vícios de
linguagem. Funções da linguagem. Signo linguístico (significante e significado). Tipos de
discurso: direto, indireto e indireto livre. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia.
Períodos literários da Literatura Portuguesa e Brasileira (autores consagrados). Matemática:1
– Polígonos comprimentos e áreas; 2 - Números inteiros positivos e negativos; 3 – As quatro
operações com números inteiros positivos e negativos; 4 –Números decimais e frações com as
4 operações. 5 – Proporcionalidade; 6 – Formulas matemáticas. Conhecimentos
Gerais: Geografia do Brasil E História do Brasil. Geografia do Brasil:1 – Forma e movimento da
Terra; 2 – Clima das regiões e estados brasileiros; 3 – Solo; 4 – Principais bacias hidrográficas
e principais rios brasileiros; 5 – A divisão regional do Brasil com os estados que as compõem.
6 – Preservação ambiental. História do Brasil: 1 – Período da Colonização do Brasil; 2 – Os
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três primeiros Governadores Gerais do Brasil; 3 – Capitanias Hereditárias; 4 – Invasões no
Brasil: holandesa e francesa. 5 – A Independência do Brasil; 6 – Os presidentes do Brasil a
partir do ano de 2000. Ciências Naturais: 1 – Os seres vivos. 2 – Os sistemas do corpo
humano: respiratório; circulatório; digestivo. 3 – Noções sobre as células e os tecidos do corpo
humano. 4 – Noções sobre os seres vivos vegetais e animais irracionais. 5 – Cuidados com o
meio ambiente e a natureza de modo geral; 6 – Os ecossistemas brasileiros.

Nova Redenção, em 26 de dezembro de 2017.
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