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PRIMEIRO ADITIVO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001∕ 2013 
 
Modifica Itens 2.4, 2.5, 4.2.5 e Anexos II e III 
do Edital No. 001/2013 que trata do 
Concurso Público e dá outras providencias. 

                       
  O Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que o Edital No. 001/2013 do Concurso Público passa a vigorar com as seguintes 
modificações: 
 
2.4.Procedimentos para realizar Inscrição 
2.4.1. Documentos necessários para inscrição: 
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição que deverá ser realizado em depósito junto 
ao Banco do Brasil S/A, Agência Nº 2845-2 – Conta Corrente Nº  17784-9 em nome da Prefeitura 
Municipal de Barro – Inscrições Concurso Público 2013, até dia 19 de Agosto de 2013. Não será 
aceita inscrição por depósito em Caixa Eletrônico.  
 
 
2.5. Será concedida isenção da taxa de inscrição nos termos da Lei Municipal nº 289/2010, de 28 
de Outubro de 2010, devendo o candidato no ato da inscrição comprovar essa condição, 
formalizando requerimento junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos 
moldes do anexo VIII. 
 
2.5.1. A isenção de que trata o presente item será para os candidatos com domicilio eleitoral em 
Barro, convocados pela Justiça Eleitoral para auxiliarem nos Processos Eleitorais, no âmbito do 
município. 
 
4.2... 
4.2.5.Professor de Educação Especial, Professor de Ensino Fundamental (Linguagem e Códigos), 
Professor de Ensino Fundamental(Ciências da Natureza/Matemática) e Professor de Educação 
Física: 

DISCIPLINA Nº. 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Português 10 2,0 20 

LDB 05 2,0 10 

Informática 05 2,0 10 

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60 

TOTAL 35  100 
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Os demais itens do Edital 001/2013 permanessem inalterados 

 
 

Barro (CE), 7 de Agosto de 2013 
 

Francisco Luis Tavares de Araújo 
Prefeito Municipal 

 
 

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS, CARGA HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Cargo 
Carga Horária Valor da Taxa de 

Inscrição 

Enfermeiro – Hospital 40 hs R$ 60,00 

Fisioterapeuta 40 hs R$ 60,00 

Professor de Educação Especial 20 hs R$ 50,00 

Professor de Ensino Fundamental (Linguagem e Códigos)  20 hs R$ 60,00 

Monitor de Creche 20hs R$ 50,00 

Professor de Ensino Fundamental (Ciências da 
Natureza/Matemática) 

20 hs R$ 60,00 

Professor de Ensino Fundamental I 20 hs R$ 50,00 

Professor de Educação Física 20 hs R$ 60,00 

Técnico em Enfermagem 40 hs R$ 50,00 

Auxiliar de Saúde Bucal 40 hs R$ 40,00 

Recepcionista 40 hs R$ 50,00 

Agente Administrativo 40 hs R$ 50,00 

Digitador 40 hs R$ 50,00 

Técnico em Radiologia 40 hs R$ 50,00 

Auxiliar de Laboratório 40 hs R$ 40,00 

Auxiliar de Farmácia 40 hs R$ 50,00 

Fiscal Ambiental 40 hs R$ 50,00 

Agente de Urbanismo 40 hs R$ 40,00 

Secretário Escolar 40 hs R$ 50,00 

Motorista Categoria D 40 hs R$ 40,00 

Motorista Categoria B 40 hs R$ 40,00 

Auxiliar de Manutenção (Elétrico/Hidráulico) 40 hs R$ 40,00 

Eletricista 40 hs R$ 40,00 

Auxiliar de Serviços 40 hs R$ 40,00 
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ANEXO III 
OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Língua Portuguesa 

Enfermeiro, Fisioterapeuta, Professor de Ensino Fundamental (Linguagem e Códigos), 
Professor de Ensino Fundamental (Ciências da Natureza/Matemática), Professor de 
Educação Física 

Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. Os signos lingüísticos, 
significantes e significados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de textos 
normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e coerência textuais. A coerência e o texto da 
relação entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. Coesão no 
período composto, o papel dos elementos de coesão; A coesão referencial. Formas 
remissivos gramaticais presos; Formas remissivos gramaticais livres; Formas remissivos 
lexicais e nominalizações; Coesão seqüencial; Seqüênciação Parafrástica; Recorrência de 
termos; Recorrência de conteúdos semânticos - paráfrase; Recorrência de tempo e os 
aspectos verbal; Seqüênciação frástica; Procedimentos de manutenção temática; Progressão 
temática. O vocábulo formal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; Tipos de 
morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de Composição; 
Outros processos de formação de palavras; Flexão nominal e verbal; Concordâncias verbal e 
nominal; Período simples e composto; Termos da oração: Essenciais integrantes e acessórios. 
Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e subordinadas; Orações 
independentes coordenadas entre si; Orações ou período interferentes; Orações 
subordinadas. 

Conhecimentos Específicos 

Monitor de Creche 

Os pilares da Educação para o século XXI. Tendências Pedagógicas. Mediação Pedagógica e 
Processo Ensino Aprendizagem. Currículo: diferentes abordagens. Planejamento Educacional. 
Projeto Político Pedagógico. Objetivos e conteúdos: conceituais, procedimentais e 
atitudinais. Metodologia, Estratégias de Ensino e Material Didático. Avaliação da 
aprendizagem: tendências atuais. Professor – profissional reflexivo: dimensões da 
competência do cente. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96 ( 
atualizada). Constituição Federal (atualizada). Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 
Federal n.° 9394/96 (Atualizada) – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
Federal n.° 8069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigos: 1° ao 5°, 
15° ao 18°, 53° ao 57°, 70°,83°,86°,88° 89°,98°, 131° ao 134°, 208°, 232°,233°,245°, 247°. III - 
O papel do brincar no desenvolvimento integral da criança. Conteúdos pedagógicos 
adequados a faixa etária de 0 a 6 anos. A construção do conhecimento da criança de 0 a 6 
anos. Noções básicas sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Formação Pessoal e 
Social da criança de 0 a 6 anos. Conhecimento de mundo e a criança de 0 a 6 anos. Política de 
Educação Infantil. Psicologia do desenvolvimento infantil. Metodologia, estratégias e 
técnicas de ensino na Educação Infantil. O professor da Educação Infantil: competências e  
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habilidades. Projeto Político Pedagógico das instituições de Educação Infantil: creches e pré-
escolas. 

Professor Ensino Fundamental (Linguagem e Códigos) 

Estudo do texto: as seqüências 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 
- performance corporal e identidades juvenis; possibilidades de vivência crítica 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 artística e cultural; o corpo no mundo dos 
símbolos e como produção da cultura; práticas corporais e autonomia; condicionamentos e 
esforços físicos; 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 artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. 
Música: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da 
comunidade, as fontes de criação. Dança: estrutura morfológica, sintática, o contexto da 
obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes das 
linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de suas 
estruturas morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade: a valorização 
da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das minorias sociais e dos 
portadores de necessidades especiais educacionais. Estudo do texto literário: relações entre 
produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e 
recepção de textos - produção literária e processo social; processos de formação literária e 
de formação nacional; produção de textos literários, sua recepção e a constituição do 
patrimônio literário nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a 
produção literária nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos 
momentos da literatura brasileira; associações entre concepções artísticas e procedimentos 
de construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) e 
formas diversas.; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto 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 aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos 
expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos - organização da 
macroestrutura semântica e a articulação entre idéias e proposições (relações lógico-
semânticas). Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: 
argumentação: tipo, gêneros e usos em língua portuguesa - formas de apresentação de 
diferentes pontos de vista; organização e progressão textual; papéis sociais e comunicativos 
dos interlocutores, relação entre usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa 
do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se produz o texto. Estudo dos 
aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação lingüística - 
uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constituído: 
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elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de 
formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em 
processo de coesão textual: elementos de articulação das sequências dos textos ou à 
construção da micro estrutura do texto.  Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da 
comunicação e informação: impacto e função social - o texto literário típico da cultura de 
massa: o suporte textual em gêneros digitais; a caracterização dos interlocutores na 
comunicação tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das 
novas tecnologias. 

Professor de Ensino Fundamental (Ciências da Natureza/ Matemática) 

Características e transformações das estruturas produtivas:  Diferentes formas de 
organização da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas 
diferentes experiências.  Economia agro-exportadora brasileira: complexo açucareiro; a 
mineração no período colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia. Revolução 
Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de 
produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura produtiva no 
século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus  impactos. A 
industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.  A 
globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas conseqüências econômicas, 
políticas e sociais.  Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da 
agricultura e estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os 
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade. Os domínios 
naturais e a relação do ser humano com o ambiente: Relação homem-natureza, a 
apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do tempo. Impacto ambiental 
das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e energéticos: exploração e 
impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e seus aproveitamentos.  As questões 
ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida, a 
destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental internacional; políticas territoriais 
ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, unidades de conservação, corredores 
ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de 
sustentabilidade.  Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos 
e externos modeladores do relevo. Situação geral da atmosfera e classificação climática. As 
características climáticas do território brasileiro. Os grandes domínios da vegetação no Brasil 
e no mundo. Representação espacial Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, 
físicos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia. Revolução Bolchevique, 
Revolução Chinesa, Revolução Cubana: Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: 
Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.  Os 
sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-fascista, franquismo, salazarismo e 
stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na 
América. Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e 
os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI.  A luta pela conquista de direitos pelos 
cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas constituições 
brasileiras. Políticas afirmativas. Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e 
segregação espacial. Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade: Cultura Material e 



 

 

CNPJ: 07.620.396/0001-19 
CGF 06.920.271-0 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Prefeito Firmino Tavares, s/n,  centro, Barro – Ceará – CNPJ nº 07.620.396/0001-19 – Fone (88) 3554-1612 

imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil. A Conquista da América. Conflitos 
entre europeus e indígenas na América colonial. A escravidão e formas de resistência 
indígena e africana na América. História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no 
Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. História dos povos indígenas e a 
formação sócio-cultural brasileira. Movimentos culturais no mundo ocidental e seus 
impactos na vida política e social. Formas de organização social, movimentos sociais, 
pensamento político e ação do Estado.  Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e 
direitos do cidadão a partir da Idade Moderna; democracia direta, indireta e representativa. 
Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna. Formação territorial brasileira; as regiões 
brasileiras; políticas de reordenamento territorial.  As lutas pela conquista da independência 
política das colônias da América. Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção 
da nação. O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos 
nos séculos XIX e XX. Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos 
séculos XIX e XX. A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do 
século XX. 
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. 

Conhecimento de Informática 

Agente Administrativo, Monitor de Creche, Recepcionista, Digitador, Auxiliar de Saúde 
Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de 
Farmácia, Fiscal Ambiental, Agente de Urbanismo, Secretário Escolar, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta,  Professor de Educação Especial, Professor de Ensino Fundamental 
(Linguagem e Códigos), Professor de Ensino Fundamental (Ciências da 
Natureza/Matemática) e Professor de Educação Física 

Introdução ao Processamento de Dados – Terminologia Básica de Processamento: dados, 
tipos de computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica do 
computador, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de processamento e unidade de 
memória. Memórias: memória R.A.M, memória R.O.M,  byte,  programa, discos, tipos de 
discos, CD-ROM, drive ou unidade de discos, arquivo, teclado; Windows, Word; Excel e 
Internet. Aplicativos Básicos. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
Power Point). Configuração de impressoras 

LDB∕Fundamentos da Educação 

Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental (Linguagem e 
Códigos), Professor de Ensino Fundamental (Ciências da Natureza/Matemática) e Professor 
de Educação Física 

Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros Curriculares Nacionais; 
Concepções e Tendências Pedagógicas Contemporâneas: Projeto Pedagógico Tradicional, 
Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
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Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de 
planos de ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação 
educativa; Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendizagem na 
Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, instrumentos). A Escola e sua função 
social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica). Processo de ensino 
aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão Escolar e Processo 
Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, 
que trata do ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de 
educação básica, públicas e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; 
Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e 
Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos – 2007. Capacidades de apropriação do Sistema de Escrita 
Alfabética-ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema 
de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade; conceitos: 
língua e ensino de língua, alfabetização, letramento; a infância em sua pluralidade dentro da 
escola; articulação dos conceitos: infância, brincadeira, desenvolvimento e aprendizagem; 
avaliação do processo de alfabetização; gêneros textuais (orais e escritos). Conceitos: tempo, 
cultura, fontes históricas; espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação; 
ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos conceituais da Matemática: 
numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. 

SUS 

Enfermeiro e Fisioterapeuta 

Sistema Único de Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Retrospectiva histórica; 
Reforma Sanitária. Sistema Único de Saúde (SUS): Legislação Básica (Lei 8.080, 8.142, Lei 
Nacional 11.350/2006); Princípios e diretrizes; Instâncias gestoras e decisórias. Atenção 
Primária de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde. 
Estratégia Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas);  
Atribuições dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. 
Gestão dos Sistemas de Saúde: Plano de Saúde; Programação Pactuada Integrada (PPI); 
Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) – Capítulo da Atenção 
Básica.Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; Diagnóstico de Saúde / 
territorialização; Informação em Saúde  (conceitos, sistemas e utilização). Vigilância à Saúde:  
- Processo saúde-doença;  Vigilância  Epidemiológica: conceitos, indicadores e medidas de  
controle e   avaliação;  Vigilância Sanitária: conceitos, indicadores e medidas de controle e 
avaliação; Vigilância Ambiental: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação. 
Biossegurança:  Medidas de biossegurança relacionadas a serviços de saúde; Riscos, 
exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo o ambiente de trabalho.  Bioética: Conceito, 
finalidade e princípios. 


