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O PREFEITO DE PASSO FUNDO - RS, no uso de suas atribuições, conforme disposto no art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município, na Lei nº 1.733/1976, Lei Complementar nº 28/94, Lei 
Complementar nº 103/2002, Lei Complementar nº 156/2006, Lei Complementar nº 203/2008 e Lei Complementar nº 
204/2008, faz saber que realizará Concurso Público de provas e de provas e títulos, destinado ao preenchimento de cargos 
vagos de Assistente de Educação Infantil, de Secretário de Escola e de Professor da Rede Municipal de Ensino de Passo 
Fundo - RS, em regime jurídico estatutário, nos termos do presente Edital. 
 
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos, e realizado sob 
a responsabilidade da Empresa MSCONCURSOS.  
1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações e divulgações referentes a este 
concurso. 
1.1.2. A relação de cargos, a carga horária, a escolaridade/pré-requisitos, o vencimento, as vagas e as atribuições, objetos 
deste Concurso Público, constam do item IV deste Edital. 
1.1.3. O candidato concorrerá à vaga para o cargo no qual se inscrever, conforme item II deste Edital. 
1.1.4. Os candidatos aprovados serão regidos pelo Regime Estatutário. 
1.1.5. A Empresa MSCONCURSOS não se responsabiliza por inscrição, recurso ou outros documentos solicitados via 
internet não recebidos por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o recebimento desses itens.  
1.1.6. As provas objetivas de múltipla escolha e práticas serão realizadas na cidade de Passo Fundo - RS. 
1.1.7. Em caso de dúvida sobre este Concurso Público, o candidato poderá entrar em contato com a Empresa 
MSCONCURSOS, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h às 17h (horário de MS), através do 
telefone (67) 3253-6683 ou do e-mail at-passofundo@msconcursos.com.br.  
1.1.8. Editais e resultados das etapas deste Concurso Público serão publicados nos sites www.msconcursos.com.br e 
www.pmpf.rs.gov.br. 

 

1.1.9. CRONOGRAMA  
FASES DATA PREVISTA* 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO  31/10/2016 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 31/10/2016 a 16/11/2016 
ENVIO DE LAUDO MÉDICO 31/10/2016 a 17/11/2016 
ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 17/11/2016 

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS 23/11/2016 

PERÍODO RECURSAL SOBRE AS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS  24/11/2016 e 25/11/2016 

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS APÓS RECURSOS 02/12/2016 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS 02/12/2016 

DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVAS 02/12/2016 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DA PROVA DE TÍTULOS 11/12/2016 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 11/12/2016 

PERÍODO RECURSAL SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 12/12/2016 a 15/12/2016 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO 23/12/2016 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E 
DA PROVA DE TÍTULOS 

23/12/2016 

PERÍODO RECURSAL SOBRE RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS E DA PROVA DE TÍTULOS 

26/12/2016 e 29/12/2016 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS OBJETIVAS E 
DA PROVA DE TÍTULOS 

06/01/2017 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 06/01/2017 

PERÍODO RECURSAL SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 06/01/2017 a 11/01/2017 

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA 16/01/2017 

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  16/01/2017 

 
II. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
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2.1. Em obediência ao Decreto Federal n° 3.298/99, à Lei nº 3.123/1996 e Lei Complementar nº 109/2003, serão 
destinadas às pessoas com deficiências, cujas atribuições, recomendações e aptidões específicas sejam compatíveis com a 
sua deficiência, 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas para cada cargo e das que vierem a ser criadas durante 
o prazo de validade do concurso.     
2.1.1. Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, o arredondamento será efetuado para o número 
inteiro superior no caso da fração igual ou superior a 0,5 ou para número inteiro inferior quando a fração for inferior a 
0,5. 
2.2. O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, aos horários e locais de realização das provas, bem 
como às condições mínimas exigidas. 
2.2.1. Na hipótese do não aproveitamento das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, por reprovação ou por 
não atender aos requisitos estabelecidos neste Edital, essas vagas serão utilizadas pelos demais candidatos, respeitada 
rigorosamente a classificação. 
2.3. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria ou 
de adaptação em outro cargo, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência que 
impossibilitem a permanência do servidor em atividade. 
2.4. Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá: 
a) declarar, no ato da inscrição, no campo próprio, o tipo da sua deficiência e o código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID; 
b) encaminhar para a Empresa MSCONCURSOS, conforme Cronograma, Laudo Médico original, que atesta a espécie, o 
grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID. 
2.4.1. O envio do Laudo Médico deverá ser feito através dos Correios, utilizando o serviço de Sedex com AR (Aviso de 
Recebimento), para a Av. Monte Castelo, 269 – Bairro Monte Castelo – Campo Grande/MS – CEP 79011-540.  
2.5. O candidato que não atender ao solicitado no item 2.4 não será considerado deficiente, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação, bem como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.  
2.6. O candidato que necessitar usar aparelho auditivo no momento da realização da prova deverá informar, no 
requerimento de inscrição, essa necessidade. 
2.7. Fica reservado ao Município de Passo Fundo - RS o direito de exigir, no ato da posse, novos exames médicos para 
comprovação da deficiência, bem como sua compatibilidade com o exercício das atribuições.   
2.8. O candidato com deficiência visual (amblíope) que necessitar de prova ampliada ou que depender de instrumentos 
específicos para leitura das provas deverá informar a especialidade e/ou tamanho da letra (fonte) no ato da inscrição, no 
campo próprio.  
2.8.1. Ao candidato com deficiência visual que não informar o tamanho da fonte (letra) será disponibilizado o caderno de 
questões na fonte Arial tamanho 16 (dezesseis). 
2.9. O deficiente visual cego total deverá indicar sua condição, informando no requerimento de inscrição a necessidade de 
realizar a prova em braile ou com auxílio de ledor. 
2.9.1. As provas ampliadas ou em braile, quando solicitadas, serão disponibilizadas sem custo ao candidato. 
2.10. Outras especialidades, quando autorizadas previamente pela Comissão do Concurso, deverão ser providenciadas por 
iniciativa e a expensas do candidato.  
2.11. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar essa condição, informando no requerimento de inscrição 
se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso. 
2.12. Ao candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, conforme previsto no § 2° do artigo 40, do 
Decreto Federal n° 3.298/99, será concedido 25% de tempo adicional, referente ao tempo destinado aos demais 
candidatos. 
2.13. O candidato que não for qualificado como deficiente terá direito a concorrer somente à vaga de ampla concorrência. 
 
III. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
3.1. O candidato, com deficiência ou não, ao realizar a inscrição deverá informar, no campo próprio, a condição especial 
de que necessita para a realização das provas, sendo facultado à MSCONCURSOS o deferimento ou indeferimento do 
pedido. 
3.2. As condições especiais de atendimento para o dia da prova, solicitadas pelo candidato no ato da inscrição, serão 
analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e razoabilidade. O candidato será comunicado em caso do não 
atendimento a sua solicitação.   
3.3. Ao realizar a inscrição, a candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá informar essa necessidade no campo próprio. 
3.3.1. A criança deverá estar acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro).  
3.3.2. A candidata lactante que não levar acompanhante para a criança não realizará a prova.   



 
 

EDITAL Nº 048/2016 - CONCURSO PÚBLICO 
 

3 

3.3.3. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de 
prova, acompanhada de uma fiscal. Contudo, nesse caso, o tempo de prova não será estendido. 
3.3.4. No momento da amamentação, ficarão presentes somente a candidata lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada 
a permanência de quaisquer outras pessoas. 
3.4. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato Sabatista deverá informar essa condição no campo específico.  
3.4.1. O candidato que se declarar Sabatista será convocado para comparecer ao local de prova no mesmo horário que os 
demais candidatos e ficará confinado em uma sala, aguardando o pôr do sol para iniciar a sua prova.  
3.4.2. Não será concedido horário especial para realizar a prova ao candidato que NÃO se declarar Sabatista.  
 
IV. DOS CARGOS, DA ESCOLARIDADE/REQUISITO, DA CARGA HORÁRIA, DO VENCIMENTO, DAS 
VAGAS, DOS BENEFÍCIOS E DAS ATRIBUIÇÕES 
4.1. QUADRO I  

CARGOS ESCOLARIDADE/ 
REQUISITO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(B) 
R$ 

VAGA
S 

CR (*) 
 

NÍVEL MÉDIO 
Assistente de Educação Infantil 
 
 

Nível médio completo na modalidade 
Normal – Magistério 

 

44 horas 
 
 

1.714,39 
 
 

CR 
 
 

Professor de Educação Infantil 
Nível I 

 
Ensino Médio para o Magistério 

 
30 horas 

 

1.644,53 

CR 
 

Secretário de Escola 
Ensino Médio Completo 

 
40 horas 

 
1.714,39 

 
CR 

 
NÍVEL SUPERIOR 

Professor de Anos Iniciais Licenciatura Plena em Pedagogia com 
habilitação para os Anos Iniciais ou Curso 

Normal Superior 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Arte Licenciatura Plena em Educação Artística 
ou Artes 

 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Ciências Licenciatura Plena que o habilite para a 
docência em Ciências no Ensino 

Fundamental 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Educação Infantil 
Nível II 

Licenciatura Plena em Pedagogia Anos 
Iniciais ou Pedagogia Educação Infantil  

 

30 horas 2.535,04 CR 

Professor de Educação Física Licenciatura Plena em Educação Física 20 horas 1.690,05 CR 
Professor de Ensino Religioso Licenciatura Plena com cursos de 

aperfeiçoamento na área afim, a partir de 
180h 

 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Filosofia Licenciatura Plena em Filosofia 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Geografia Licenciatura Plena em Geografia 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de História Licenciatura Plena em História 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Língua Estrangeira 
Moderna – Inglês 

Licenciatura Plena em Letras com 
habilitação em Inglês 

 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Língua Portuguesa Licenciatura Plena em Letras 
 

20 horas 1.690,05 CR 

Professor de Matemática Licenciatura Plena em Matemática 
 

20 horas 1.690,05 CR 
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CR (*) – Cadastro Reserva 
(B) – BENEFÍCIOS 
4.2. DOS BENEFÍCIOS 
4.2.1. Além do vencimento referido, os servidores e professores têm o benefício do Auxílio-Alimentação por dia útil 
trabalhado, nos termos da Lei Municipal nº 5.010/2013.  
4.2.2. Atualmente, o valor diário vigente é de R$ 23,96 (vinte e três reais e noventa e seis centavos). 
4.2.3. Outros benefícios são opcionais e com coparticipação do funcionário: 
a) Vale-Transporte; 
b) Plano de Saúde (através da autarquia municipal Capasemu). 
4.2.4. O integrante do Quadro do Magistério Público Municipal fará jus ao Auxílio Financeiro estabelecido no 
DECRETO Nº 92 de 19 de julho de 2001, somente para fins de graduação. 
4.2.5. As atribuições dos cargos constam do Anexo I deste Edital. 
 
V. DO PRAZO, DO LOCAL, DOS REQUISITOS E DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da internet, através do site www.msconcursos.com.br, 
no período estabelecido no Cronograma constante no item 1.1.9 deste edital. 
5.1.1. As inscrições poderão ser efetuadas somente até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), 
horário de Brasília, conforme data estabelecida no Cronograma constante no item 1.1.9 deste edital. 
5.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e em seus Anexos, em relação às quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.  
5.3. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo ser excluído 
deste Concurso Público aquele que informá-las com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado após realização das provas e publicações pertinentes.  
5.3.1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das informações prestadas no momento da inscrição.  
5.4. Eventuais erros ocorridos no ato da inscrição, referentes a dados pessoais (exceto CPF) ou a escolha do cargo, 
poderão ser corrigidos pelo candidato antes do pagamento da taxa de inscrição.  
5.5. Após o pagamento da inscrição, a retificação de dados pessoais deverá ser solicitada através do e-mail retificacao-
passofundo@msconcursos.com.br, em até 2 (dois) dias após a publicação das inscrições deferidas. 
5.6. A empresa MSCONCURSOS não se responsabiliza pelos dados pessoais informados incorretamente e pela não 
solicitação da correção deles, conforme estabelecido no item anterior. 
5.7. O candidato que desejar concorrer para dois cargos deverá fazer sua inscrição para um dos cargos da OPÇÃO 1 e um 
dos cargos da OPÇÃO 2, bem como pagar as respectivas taxas de inscrições. 
5.7.1. As provas da OPÇÃO 1 serão realizadas em um período e da OPÇÃO 2 no outro período. 
5.7.2. Distribuição dos cargos por opção: 
a) OPÇÃO 1: Cargos de Professor de Educação Infantil Nível I, Secretário de Escola, Professor de Anos Iniciais. 
b) OPÇÃO 2: Cargos de : Assistente de Educação Infantil, Professor de Arte, Professor de Educação Infantil Nível 
II, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Filosofia, 
Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Professor de 
Língua Portuguesa, Professor de Matemática. 
5.8. VALOR DAS INSCRIÇÕES  

Cargos Taxa de Inscrição R$ 
NÍVEL MÉDIO  24,80 
NÍVEL SUPERIOR 24,80 

5.8.1. Não será devolvida, em hipótese alguma, a importância recolhida pelo candidato, referente à taxa de inscrição, 
ressalvados os casos de não realização, anulação ou cancelamento deste Concurso Público. 
5.9. A inscrição do candidato será deferida somente após a Empresa MSCONCURSOS receber a confirmação, pela 
instituição bancária, do respectivo pagamento. 
5.10. Não será aceita a inscrição por fac-símile (fax), e-mail, via postal, condicional ou fora do período estabelecido.   
5.11. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a quaisquer dos requisitos aqui 
fixados.  
5.12. Para realizar a inscrição, o candidato deverá: 
a) acessar o site: www.msconcursos.com.br;  
b) ler atentamente o Edital de Abertura e seus Anexos; 
c) preencher corretamente a ficha de inscrição; 
d) informar em campo próprio o cargo para o qual deseja concorrer;  
e) imprimir o boleto bancário.  
5.13. A taxa de inscrição poderá ser paga somente até a data estabelecida no Cronograma constante no item 1.1.9 deste 
edital. 
5.13.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado nas agências bancárias, agências dos Correios e Casas 
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Lotéricas, ou em postos de autoatendimento ou pela internet, observado o horário estabelecido pelo banco para quitação.  
5.13.2. Não será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, comprovante de depósito, 
transferência entre contas, ou qualquer outra forma de pagamento diferente da estabelecida neste Edital. 
 
VI. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
6.1. Este Concurso Público será constituído de: 
a) Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para Todos os Cargos. 
b) Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os candidatos aos cargos de Professor. 
 
VII. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
7.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conterá questões das áreas de 
conhecimento, conforme estabelecido no quadro de provas.  
7.2. As questões de múltipla escolha conterão 04 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais haverá uma única resposta 
correta. 
7.3. Os conteúdos das provas constam do Anexo II deste Edital.  
7.4. À Prova Objetiva de múltipla escolha será atribuído o valor máximo de  
a) 90 (noventa) pontos para os cargos de Professor; 
b) 100 (cem) pontos para os cargos de Assistente de Educação Infantil e Secretário de Escola. 
7.5.  À Prova Objetiva de múltipla escolha será atribuído o seguinte resultado: 
a) APROVADO: o candidato que alcançou a pontuação mínima de cinquenta por cento para aprovação na Prova 
Objetiva de múltipla escolha. 
b) REPROVADO: o candidato que não alcançou a pontuação mínima de cinquenta por cento para aprovação na Prova 
Objetiva de múltipla escolha.  
c) AUSENTE: o candidato que não compareceu para realizar a Prova Objetiva de múltipla escolha. 
d) EXCLUÍDO: o candidato que não assinou seu cartão-resposta ou descumpriu algum item deste Edital.  
7.6. A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos, do respectivo cargo, 
presentes à prova.  
 
VIII. QUADRO DE PROVAS  
8.1. Serão elaboradas no mínimo duas opções de provas para cada cargo, com questões iguais, porém em ordens 
diferentes.  

CARGO: NÍVEL 
MÉDIO 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
NÚMERO  

DE  
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

NÚMERO DE 
ALTERNATIVAS  

PONTUAÇÃO  
MÍNIMA PARA 
APROVAÇÃO 

Assistente de 
Educação Infantil  
 
Secretário de Escola 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
Conhecimentos de Legislação 

20 
10 
15 
15 

2,0 
1,5 
1,0 
2,0 

04 
 
 
 

(A, B, C, D) 

 
 

50 Pontos 

TOTAL: 60 

CARGO: NÍVEL 
MÉDIO 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
NÚMERO  

DE  
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

NÚMERO DE 
ALTERNATIVAS  

PONTUAÇÃO  
MÍNIMA PARA 
APROVAÇÃO 

Professor de 
Educação Infantil 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
Conhecimentos de Legislação 
Conhecimentos de Didática e 
Metodologia de Ensino 
Conhecimentos Específicos da área 

15 
15 
05 
05 
10 

 
10 

2,0 
1,5 

0,75 
0,75 
1,5 

 
1,5 

04 
 
 
 
 
 
 

(A, B, C, D) 

 
 

45 Pontos 

TOTAL: 60 

CARGO: NÍVEL 
SUPERIOR 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
NÚMERO  

DE  
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

NÚMERO DE 
ALTERNATIVAS  

PONTUAÇÃO  
MÍNIMA PARA 
APROVAÇÃO 

Professor Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
Conhecimentos de Legislação 
Conhecimentos de Didática e 
Metodologia de Ensino 
Conhecimentos Específicos da área  

15 
15 
05 
05 
10 

 
10 

2,0 
1,5 

0,75 
0,75 
1,5 

 
1,5 

04 
 
 
 
 
 
 

(A, B, C, D) 

 
45 Pontos 

TOTAL: 60  
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IX. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
9.1. A data prevista para a realização da Prova Objetiva de múltipla escolha consta do Cronograma constante no item 
1.1.9 deste edital. 
9.1.1. Essa data poderá ser alterada por necessidade do município de Passo Fundo - RS. Havendo alteração da data 
prevista, será publicada com antecedência nova data para realização das provas. 
9.2.. A relação dos candidatos com local e horário de realização das provas será divulgada oportunamente. 
9.3. Só será permitida a realização da prova em data, local e horário publicados no site www.msconcursos.com.br. 
9.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato: a identificação correta do local de realização das provas, inclusive 
estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou homônimos, e o comparecimento no 
horário determinado. 
9.5. As Provas Objetivas terão duração máxima de 4 (quatro) horas, incluso o tempo para preenchimento do cartão-
resposta. 
9.5.1. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão do 
afastamento do candidato da sala de provas, mesmo quando no caso previsto no item 3.3., ressalvado o previsto no item 
2.12.  
9.6. O candidato deverá comparecer ao local determinado para realização das provas munido de documento original de 
identificação com foto e de caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 
9.6.1. Só será permitida a realização das provas ao candidato que apresentar ao fiscal de sala o original de um dos 
seguintes documentos de identificação, com foto: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte, desde que o 
documento permita, com clareza, a sua identificação.  
9.6.2. Não serão aceitos documentos de identificação em condições precárias de conservação.  
9.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital. 
9.6.4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 
9.7. Não será permitido o ingresso de candidato, no local onde estiver ocorrendo o Concurso Público, sob pretexto algum, 
após o fechamento dos portões. 
9.7.1. Recomenda-se que o candidato compareça ao local, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes da hora marcada. 
9.8. Não haverá segunda chamada para realização das provas sob nenhuma hipótese. 
9.9. Depois da assinatura da folha de frequência até a entrega do cartão-resposta ao fiscal, o candidato não poderá 
ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal.  
9.10. É vedado ao candidato entrar no local onde estiver ocorrendo o Concurso Público portando qualquer tipo de arma. 
9.11. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves e acessórios 
que cubram a cabeça e/ou rosto. 
9.11.1. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá acomodá-
lo(s) embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s),  
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
9.11.2. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar, no ingresso ao local de provas, 
quaisquer equipamentos acima relacionados. 
9.12. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá 
manter o celular desligado e sem bateria, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.  
9.13. A empresa MSCONCURSOS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos a eles causados. 
9.14. O descumprimento do descrito nos itens 9.11., 9.12., 9.12.1. e 9.13. poderá implicar na eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude. 
9.15. Será ainda eliminado deste Concurso Público o candidato que incorrer em uma ou mais das seguintes situações: 
a) Fizer uso de consulta bibliográfica de qualquer espécie; 
b) Utilizar equipamento eletrônico de qualquer tipo; 
c) Ausentar-se da sala de prova, antes de entregar o seu cartão-resposta, sem o acompanhamento de um fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outros candidatos; 
e) Fizer uso do celular, ou mantiver o aparelho ligado durante o tempo em que permanecer no local de prova; 
f) Utilizar meios ilícitos para a execução da prova; 
g) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a realização da prova; 
h) Não acatar as determinações do edital do Concurso Público;  
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i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
j) Desacatar fiscal e/ou membro da equipe de coordenação; 
k) Fumar no local onde estiver ocorrendo o Concurso Público, conforme artigo 2º da Lei nº 9.294/96; 
l) Não ASSINAR e/ou não ENTREGAR seu cartão-resposta. 
9.16. Será atribuída a pontuação zero à questão da prova: 
a) cuja resposta no cartão-resposta contenha emenda e/ou rasura, ainda que legível; 
b) cuja resposta no cartão-resposta contenha mais de uma opção assinalada; 
c) que não estiver assinalada no cartão-resposta; 
d) cujo cartão-resposta não esteja preenchido com caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, ou ainda, com 
marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão-resposta. 
e) que estiver assinalada no cartão-resposta com opção diferente do gabarito. 
9.17. É de exclusiva responsabilidade do candidato: ASSINAR e preencher devidamente o cartão-resposta.  
9.18. O candidato deverá ater-se às instruções contidas no edital, no caderno de questões e no cartão-resposta.  
9.18.1. Ao receber o caderno de provas, o candidato deverá ler atentamente as instruções, inclusive, verificar se o cargo 
em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado na parte superior do caderno de provas. 
9.18.2. Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá 
solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.  
9.18.3. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato. 
9.19. Ao concluir a Prova Objetiva de múltipla escolha, ou findar o tempo estabelecido para a sua realização, o candidato 
deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta ASSINADO. 
9.19.1. O candidato que, ao findar o tempo estabelecido para a realização da Prova Objetiva de múltipla escolha, recusar-
se a entregar o seu cartão-resposta será excluído deste Concurso Público.   
9.20. Período de Sigilo – Por motivos de segurança, o candidato poderá retirar-se do local de realização das provas 
somente 1h (uma hora) após o seu início, sem levar o caderno de provas. 
9.20.1. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-resposta, 
somente 2h (duas horas) após o início da realização das provas.  
9.21. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo mais 
permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
9.22. Os três candidatos que terminarem a prova por último deverão permanecer na sala onde estiver ocorrendo a prova, 
só poderão sair juntos após o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
9.22.1. O candidato que se recusar cumprir o que determina o item anterior poderá ser excluído deste Concurso Público.     
9.23. Após a publicação do resultado preliminar da Prova Objetiva de múltipla escolha, uma cópia do cartão-resposta 
estará disponível no site www.msconcursos.com.br, área do candidato.  
9.23.1. O cartão-resposta somente estará disponível durante o período de recurso referente ao resultado preliminar da 
Prova Objetiva de múltipla escolha.  
 
X. DA PROVA DE TÍTULOS  
10.1. Somente terão os títulos avaliados na Prova de Títulos, de caráter classificatório, os candidatos aos cargos de 
Professor, aprovados na Prova Objetiva. 
10.2. A apresentação dos títulos deverá ser feita diretamente pelo candidato ou através de procurador legalmente 
habilitado por procuração pública ou simples com firma do candidato reconhecida em cartório, elaborada especificamente 
para esse fim. 
10. A procuração de que trata o item anterior ficará retida com a Empresa MSCONCURSOS. 
10.3. Os títulos serão contados na presença do candidato. 
10.4.  Só será aceito título com cópia autenticada em cartório. 
10.5.  Dos documentos comprobatórios de títulos ficarão anexos aos demais documentos do candidato e não poderão 
apresentar rasuras, borrões, emendas eu entrelinhas. 
10.6. Serão considerados somente os títulos relacionados nos quadros a seguir:  

TÍTULO NÚMERO MÁXIMO 
DE TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA POR TÍTULO 

 
Pós-
Graduação 

Doutorado na área de educação 1 1,5 
Mestrado na área de educação 1 1,5 
Especialização na área de educação, 
com no mínimo 360h. 1 1,0 

Encontros, seminários, simpósios, jornadas ou 
congressos na área de educação, com carga horária 
mínima de 20h ou mais. 

 
- 

6,0  
(0,06 pontos a cada hora atividade) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 10,0 
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10.7. Os títulos deverão ser comprovados por meio de: 
a) Diploma, devidamente registrado, de pós-graduação strictu sensu ou certificado de conclusão de doutorado, 
acompanhado do histórico, na área de educação; 
b) Diploma, devidamente registrado, de pós-graduação strictu sensu ou certificado de conclusão de mestrado, 
acompanhado do histórico escolar, na área de educação; 
c) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação latu sensu ou certificado de pós-graduação 
(especialização), acompanhado do histórico escolar, com no mínimo 360h, na área de educação; 
d) Certificado de participação em encontros, seminários, simpósios, jornadas ou congressos na área de educação, 
realizados a partir de outubro de 2011. 
10.7.1. Em nenhuma hipótese será aceita declaração de conclusão de curso. 
10.7.2. Não serão aceitos certificados de informática, oratória, cursos preparatórios para concursos e outros, ministrados 
por entidades de cursos livres. 
10.7.3. Somente serão considerados como títulos os cursos que têm relação direta com a área de educação em concurso e 
sejam expedidos por instituição de ensino credenciada pelo MEC. 
10.7.4. Não serão aceitos títulos de cursos em que o candidato não possua o mínimo de frequência estabelecido em lei, ou 
seja, 75%. 
10.7.5. Títulos sem frequência definida não serão analisados.   
10.7.6. Títulos sem carga horária definida não serão analisados.   
10.8. Os títulos referentes à Pós-Graduação realizados em instituição de ensino estrangeira somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, revalidados por instituição brasileira e devidamente reconhecidos pelo 
MEC.  
10.9. O título computado em um item não poderá ser computado em outro item. 
10.10. Sendo constatada a irregularidade do título, mesmo que após o ato de entrega, a Banca Examinadora se reserva no 
direito de não computar os pontos a ele atribuídos. 
10.11. Os títulos deverão ser entregues em envelope tamanho A4, constando obrigatoriamente as seguintes informações 
sobre o candidato: número da inscrição, nome completo do candidato e nome correto do cargo para o qual se inscreveu. 
10.11.1. O candidato que não atender ao estabelecido no subitem anterior não participará da prova de títulos, sendo 
excluído desta etapa. 
 
XI. DA PONTUAÇÃO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 

11.1. A Pontuação Final será: 
a) a pontuação total obtida na Prova Objetiva de múltipla escolha, para os cargos de Assistente de Educação Infantil e 
Secretário de Escola; 
b) a pontuação total obtida na Prova Objetiva de múltipla escolha mais a pontuação total obtida na Prova de Títulos, para 
os cargos de Professor. 
11.2. A classificação observará a ordem numérica decrescente, individualmente alcançada na Pontuação Final e 
atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver a maior pontuação, e assim sucessivamente, de acordo com o 
cargo ao qual se inscreveu. 
11.3. Serão publicadas duas listas com a classificação dos candidatos aprovados, uma com todos os candidatos e outra 
apenas com os candidatos com necessidades especiais. 
 
XII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
12.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato:  
I. Cargos de Assistente de Educação Infantil e Secretário de Escola: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;  
b) que obtiver maior pontuação na área de Língua Portuguesa; 
c) que obtiver maior pontuação na área de Matemática; 
d) que tiver mais idade. 
II. Cargos de Professor: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;  
b) que obtiver maior pontuação na área de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver maior pontuação na área de Língua Portuguesa; 
d) maior nota na prova de Títulos; 
e) Que tiver mais idade. 
12.2. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, os candidatos empatados 
serão submetidos ao sorteio público.  
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XIII. DOS RECURSOS  
13.1. O prazo para interposição de recurso encontra-se estabelecido no Cronograma constante no item 1.1.9 deste edital.  
13.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, ou seja, um recurso para cada evento que 
lhe deu origem.  
13.2.1. Não será analisado recurso intempestivo.  
13.3. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar área do candidato no site www.msconcursos.com.br, e, em 
campo próprio, fundamentar as razões de seu recurso.  
13.4. Quando da interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição, o candidato deverá anexar cópia do boleto 
bancário e do comprovante do pagamento (LEGÍVEIS).  
13.5. No caso de apresentação de texto e/ou doutrina em que se fundamenta seu recurso, o candidato deverá providenciar 
a devida cópia em formato PDF, de modo que permaneça legível e mantenha a devida integridade, e anexar ao recurso. 
13.6. Não será conhecido o recurso que:  
a) não atenda ao estipulado neste Edital;  
b) for interposto por outro meio não especificado neste Edital.  
13.7. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais questões da Prova Objetiva de múltipla escolha 
deverá apresentar separadamente um recurso para cada questão.  
13.7.1. Não serão julgados recursos que abordarem duas ou mais questões da Prova Objetiva de múltipla escolha no 
mesmo formulário. 
13.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos respondidos nem de publicações definitivas, 
exceto no caso de erros materiais. 
13.8.1. A banca examinadora é soberana no julgamento dos recursos, portanto não cabe recurso das suas decisões e 
respostas. 
13.9. A resposta do recurso estará disponível na área do candidato, conforme cronograma.  
13.10. Poderá haver alteração no gabarito e na classificação, após análise dos recursos interpostos. 
 
XIV. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

14.1. Para ingresso no serviço público municipal, o candidato aprovado neste Concurso Público: 
14.1.1. Deverá comprovar 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 
b) ter idade mínima de dezoito anos; 
c) o gozo dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações militares, se for do sexo masculino; 
e) estar quite com as obrigações eleitorais; 
f) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o 
qual concorre; 
g) nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
h) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;  
i) não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, 
estadual e/ou municipal. 
14.2. Não poderá perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função 
pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10 do Art. 37 da Constituição 
Federal.  
14.3. No ato da nomeação, não poderá estar aposentado por invalidez e nem possuir idade de aposentadoria compulsória, 
ou seja, 75 anos.  
14.4.  O candidato será convocado para a investidura no cargo através de edital. 
14.5. É de inteira responsabilidade do candidato o endereço informado no ato da inscrição, devendo, caso ocorra qualquer 
alteração após a homologação, e estando classificado, atualizar os dados junto ao Município. 
 
XV. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

15.1. A nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação neste Concurso Público, devendo ser 
iniciada pela lista de pontuação geral, seguida da lista de candidatos com deficiência, observando-se, a partir de então, 
sucessiva alternância entre elas, até o exaurimento das vagas reservadas.  
15.2. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Concurso Público, aplicar-se-á a 
mesma regra e proporcionalidade prevista no item 2.1 deste Edital. 
15.3. A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. O 
Município, durante o período de validade do concurso, reserva-se o direito de proceder às nomeações dos candidatos em 
número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os cargos 
vagos existentes. 
15.4. O candidato nomeado deverá apresentar para a posse os seguintes documentos:  
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a) 01(uma) foto 3x4 recente (colorida e sem data);  
b) Comprovante de Residência;  
c) Certidão de nascimento para os solteiros, atualizada (30 dias da data da emissão);  
d) Certidão de casamento para os casados, atualizada (30 dias da data da emissão);  
e) Cédula de identidade;  
f) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas CPF;  
g) Título de eleitor;  
h) Certidão Eleitoral ou comprovante de votação;  
i) Documento Militar (sexo masculino);  
j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;  
l) Cartão de participação no PIS ou PASEP;  
m) Comprovante de escolaridade (diploma) e histórico escolar;  
o) Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais;  
p) Declaração de Bens ou a última declaração de Imposto de Renda,  
t) Declaração de Vínculo Empregatício;  
u) Declaração emitida pelo próprio candidato, de existência ou não, de demissão por justa causa ou a bem do serviço 
público; 
v) Atestado médico emitido pelo Núcleo de Biometria da Secretaria Municipal de Administração, comprovando a aptidão 
física e mental para o exercício cargo, por meio de exames médicos e de avaliação psicológica. 
 
XVI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1. O prazo de validade deste Concurso Público é de dois (2) anos, contado da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado uma única vez e por igual período. 
16.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital próprio.   
16.3. O Município de Passo Fundo - RS e a Empresa MSCONCURSOS não se responsabilizam por eventuais prejuízos 
ao candidato, inclusive quanto à eventual não nomeação decorrente do não acompanhamento das publicações oficiais.  
16.4. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado, 
devendo, em caso de alteração, comunicar oficialmente à Prefeitura Municipal de Passo Fundo - RS. 
16.5. Durante o prazo de validade do Concurso Público, será respeitada a ordem de classificação obtida pelos candidatos 
para nomeação nas vagas existentes ou que porventura vierem a existir, de acordo com suas necessidades e 
disponibilidade financeira do Município de Passo Fundo - RS. 
16.6. Decorridos 02 (dois) anos da homologação do Concurso Público e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
destruição do cartão-resposta e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso 
Público, registros eletrônicos.  
16.7. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a elas posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso Público. 
16.8. Os casos não previstos serão resolvidos pela Empresa MSCONCURSOS e/ou pela Comissão de Concurso, à luz da 
legislação vigente. 
16.9. São partes integrantes deste Edital os anexos I e II. 
 

Passo Fundo - RS, 31 de outubro de 2016. 
 
 
 

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO 
Prefeito de Passo Fundo 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
 

Atribuições do cargo 
Assistente de educação infantil: Síntese de deveres: atividades de nível médio, que envolve o atendimento e o 
desenvolvimento de atividades nas áreas de cultura, esporte, saúde e lazer, para crianças. Exemplo de atribuições: 
assessorar os professores de educação infantil. Auxiliar a direção na recepção e atendimento dos pais ou responsáveis e 
demais pessoas que procurarem a escola. Recepcionar e entregar crianças aos pais e responsáveis. Cuidar da higiene das 
crianças, realizando atividades tais como: lavar as mãos, escovar dentes, trocar fraldas, dar banho, cortar unhas, limpar 
orelhas, acompanhar as crianças ao banheiro. Servir desjejum, almoço e lanche nos horários preestabelecidos. 
Encaminhar as crianças ao médico pediatra. 
Professor de educação infantil: Síntese dos deveres: promover a educação e desenvolvimento harmônico das crianças 
em estabelecimentos de educação infantil e executar outras tarefas pertinentes ao magistério. Exemplo de atribuições: 
zelar pelas necessidades básicas da criança, bem como por sua educação. Buscar o desenvolvimento integral da 
criança(aspectos físicos, emocionais , afetivos, cognitivos e sociais) através de atividades lúdico educativas. Promover o 
bem estar das crianças, a ampliação das suas experiências e o estímulo de seu interesse pelo processo de conhecimento 
do ser humano, da natureza e da sociedade. Elaborar e aplicar o planejamento diário das atividades a serem 
desenvolvidas com as crianças. Planejar e participar de todas as atividades e eventos, pertinentes a sua função para o 
bom desenvolvimento do processo educativo da escola. Atuar diretamente com o grupo de crianças, conforme 
planejamento. Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado mantendo 
atualizado diário de classe e outros papéis referentes à vida escolar. Observar e seguir as normas de rotina e orientação, 
estabelecidas, pelo diretor(a), supervisor(a) pedagógico(a) e equipe técnica. Encaminhar à equipe técnica responsável, 
crianças com suspeitas de deficiências visuais, auditivas, foniátricas, neurológicas ou outras, para avaliação. Informar 
ao diretor(a), supervisor(a) pedagógico(a) sobre o desenvolvimento das atividades dos grupos, com resultados 
alcançados e problemas detectados. Proceder avaliação 
Individual das crianças, assim como acompanhar o seu desenvolvimento durante o período escolar. Buscar atualização 
constante, pela participação em reuniões de estudos, cursos, seminários e outros para o com desempenho do seu 
trabalho assim como atender aos convites para participar de reuniões no ambiente escolar. Manter-se atualizado no 
conhecimento da legislação educacional vigente bem como em relação às teorias de ensino e aprendizagem. Observar, 
diariamente, o estado de saúde das crianças, verificando temperatura corporal, aspecto geral, além de outros 
indicadores, para caso identificado alguma anormalidade, providenciar os encaminhamentos necessários. Ministrar, de 
acordo com prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados. Promover 
atividades recreativas, esportivas e artísticas, empregando técnicas e materiais apropriados, conforme a faixa etária, a 
fim de despertar e desenvolver comportamento sadio, social e criativo entre os menores. Acompanhar e vigiar os 
menores, durante a permanência nos estabelecimentos escolares, proporcionando-lhes um ambiente tranquilo, afetuoso 
e seguro. Manter contato com os pais das crianças a fim de integrá-los à vida escolar dos mesmos. Observar e cumprir 
horários, normas e recomendações determinados pela direção. Zelar pelo material sob sua responsabilidade. Executar 
outras atribuições afins. 
Secretário de escola: Síntese de deveres: atividades de nível médio de relativa complexidade envolvendo a execução 
de tarefas próprias de secretarias de estabelecimentos de ensino, bem como de atendimento ao público, no âmbito do 
referido estabelecimento. Exemplos de atribuições: protocolar documentos, correspondências, registrando entrada, 
saída e movimentação. Preparar mapas de frequência dos alunos, sob orientação bem como mapas de efetividade do 
corpo docente e pessoal administrativo, comunicando as alterações ocorridas. Requisitar e manter suprimento de 
material necessário ao trabalho, de acordo com determinação superior, devendo receber e conferir o respectivo material. 
Efetuar tombamento do material permanente, registrando os dados e avarias. Executar trabalhos de mecanografia, de 
multiplicação de textos e confecção de lâminas, bem como executar trabalhos datilográficos em geral. Supervisionar os 
serviços de secretaria de estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação do diretor. Manter atualizado os 
assentamentos referentes ao corpo docente. Manter cadastro dos alunos. Manter em dia a escrituração escolar do 
estabelecimento. Organizar e manter atualizados os prontuários de legislação referentes ao ensino, às autoridades 
escolares. Extrair certidões. Escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram às notas e médias dos 
alunos, efetuando em época hábil os cálculos de apuração dos resultados finais. Preencher boletins estatísticos. Preparar 
ou revisar folhas de pagamento, listas de exame, etc. Colaborar na formação de horários.- preparar o material referente a 
realização de exames. Classificar e arquivar recortes e publicações de interesse para o estabelecimento de ensino e 
documentos em geral. Lavrar e assinar atas em geral. Elaborar modelos de certificados e diplomas a serem expedidos 
pela escola. Receber e expedir correspondências. Elaborar e distribuir boletins de notas, histórico escolar, etc. Lavrar 
termos de abertura e encerramento dos livros de escrituração escolar. Redigir e subscrever, de ordem da direção, editais 
de chamada para exames, matrículas, etc. Encarregar-se da publicação e controle de avisos em geral. Orientar, 
coordenar e supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares. Executar outras tarefas semelhantes. 
Professor: Síntese dos deveres: ministrar aulas em estabelecimentos de ensino de 1º grau e executar outras tarefas 
pertinentes ao Exercício do magistério. Exemplos de atribuições: desenvolver os programas de ensino nas escolas de 1º 
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grau, de acordo com a orientação Técnico-pedagógica das autoridades competentes. Preparar planos de aula. Elaborar 
provas. Presidir a aplicação de provas e julgá-las. Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de educação e da vida escolar. Atender à convocação para reuniões com autoridades de ensino. Participar de 
atividades extraclasse. Incentivar o desenvolvimento das instituições escolares e propugnar pela criação de novas. 
Dirigir instituições escolares, de acordo com determinação superior, sem prejuízo dos trabalhos de classe. Manter 
registro das atividades de classe e delas prestar contas quando necessário ou solicitado. Manter atualizado o diário de 
classe e outros papéis referentes à vida escolar. Manter-se atualizado no conhecimento da legislação do ensino primário. 
Manter-se atualizado em relação às técnicas de ensino. Usar material Didático atual e adequado ao ensino ministrado. 
Sugerir medidas que visem a melhoria do sistema de ensino. Programar ou Colaborar na programação de solenidades 
cívicas e outras de interesse da escola. Participar de reuniões de estudo. Integrar-se na coletividade a que serve a escola. 
Participar de bancas julgadoras de provas em geral. Executar tarefas afins. 
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ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS 
 

Cargo de Nível Médio 
Conteúdo Comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. Alguns 
elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. 
Intertextualidade. Coesão e coerência. Figuras de linguagem. Funções da linguagem: fática, conativa, poética, 
referencial, emotiva e metalinguística. Fonética: representação e classificação dos fonemas; Encontros vocálicos: 
ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 
indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: estrutura, formação, flexões, 
emprego e morfossintaxe – substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Sintaxe interna e sintaxe externa. Pontuação. Coexistência das regras ortográficas atuais com o Novo 
Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009).   
Matemática: Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações de 1º grau e sistemas: resolução e problemas. 
Equações de 2º grau e sistemas: resolução e problemas. Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. 
Razão e proporção: regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples e composto. Medidas de 
comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de 
sólidos geométricos. Semelhança e congruência de triângulos: Teorema de Tales. Relações métricas no triângulo 
retângulo: Teorema de Pitágoras. Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, lei dos senos e dos cossenos, 
funções circulares, identidades trigonométricas, transformações, funções trigonométricas, equações. Matrizes, 
determinantes. Polinômios: função polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades.    
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos gerais sobre o Município de Passo Fundo/RS. Conhecimentos 
gerais sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Cenário nacional e internacional: contexto histórico, geográfico, 
ambiental, educacional, social, político, econômico, cultural e saúde – Inter-relações e vinculações históricas. 
Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Temas nacionais ou internacionais 
veiculados nos últimos dois anos nas diversas mídias. Informática básica. 
Conhecimentos de Legislação: Constituição Federal de 1988 - Artigos 205 a 214. Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Artigos 53 a 59. Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
Orgânica do Município de Passo Fundo/RS. Lei Complementar nº 203/2008 – Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Municipais de Passo Fundo/RS – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo. Lei 
Complementar nº 28/1994 – Cargo de Secretário de Escola. Lei Complementar nº 103/2002 – Cargo de Assistente de 
Educação Infantil. Lei nº 3.261/1997 – Eleição de diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Lei nº 
4.943/2012 – Eleição de diretores das Escolas Municipais de Educação Infantil. Lei nº 5.010/2013 – Programa de 
alimentação dos servidores municipais ativos da administração direta. Resolução nº 21 de 02/04/2014 – Conselho 
Municipal de Educação de Passo Fundo/RS. 
Professor de Educação Infantil I  
Conhecimentos de Didática e Metodologia de Ensino: Princípios e finalidades da educação. História da educação 
brasileira. Educação e diversidade. Educação inclusiva. Gestão do trabalho pedagógico. Projeto político pedagógico. 
Organização curricular. Avaliação da aprendizagem. Educação e tecnologia. Teorias da educação: diferentes correntes 
do pensamento pedagógico brasileiro. Aprendizagem significativa. História e cultura afro-brasileira e indígena. 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. História do pensamento pedagógico brasileiro. 
Conhecimentos Específicos: Políticas públicas de educação infantil – MEC: histórico, programas e projetos. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Pensamento e linguagem. Brinquedo e brincadeiras. 
Desenvolvimento infantil nos aspectos: intelectuais, sociais e emocionais. Desenvolvimento e aprendizagem. 
Processos de socialização. Psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança. 
Psicologia infantil. Noções de higiene. Primeiros-socorros. Noções sobre alimentos. Segurança alimentar. Concepção 
de infância e de educador na educação infantil. O cuidar e o educar. Rotinas e período de adaptação na educação 
infantil. 
Cargo de Nível Superior 
Conteúdo Comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. Alguns 
elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. 
Intertextualidade. Coesão e coerência. Figuras de linguagem. Funções da linguagem: fática, conativa, poética, 
referencial, emotiva e metalinguística. Fonética: representação e classificação dos fonemas; Encontros vocálicos: 
ditongo, hiato, tritongo; Encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 
indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras: estrutura, formação, flexões, 
emprego e morfossintaxe – substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Sintaxe interna e sintaxe externa. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, 
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homônimos, polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e prosódia. Reescrita de 
frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. 
Matemática: Funções: afim, quadrática, modular, exponencial, e logarítmica. Razão e proporção: regra de três simples 
e composta. Geometria plana e espacial: ponto, reta e plano, paralelismo e perpendicularismo, áreas e volumes. 
Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, lei do seno e dos cossenos, funções circulares, identidades 
trigonométricas, transformações, funções trigonométricas e equações. Matrizes e determinantes. Polinômios: função 
polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades. Análise combinatória, probabilidade e estatística: 
combinações e permutações, números binomiais, espaço amostral, espaços de probabilidades, probabilidades 
condicionais, distribuição binomial, medidas de centralidade e de dispersão. Sequências e progressões. Geometria 
analítica. 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos gerais sobre o Município de Passo Fundo/RS. Conhecimentos 
gerais sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Cenário nacional e internacional: contexto histórico, geográfico, 
ambiental, educacional, social, político, econômico, cultural e saúde – Inter-relações e vinculações históricas. 
Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização. Temas nacionais ou internacionais 
veiculados nos últimos dois anos nas diversas mídias. Informática básica. 
Conhecimentos de Legislação: Constituição Federal de 1988 – Artigos 205 a 214. Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Artigos 53 a 59. Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
Orgânica do Município de Passo Fundo/RS. Lei nº 1.733/1976 – Estatuto e Carreira do Magistério Municipal de Passo 
Fundo. Lei Complementar nº 204/2008 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Passo Fundo. Lei 
Complementar nº 203/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Passo Fundo/RS – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Passo Fundo. Decreto nº 92/2001 – Auxílio financeiro para o professor. Lei 
Complementar nº 156/2006 – Cargo de Professor de Educação Infantil. Lei Complementar nº 227/2009 – Gratificação 
aos professores efetivos municipais da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Lei nº 1.941/1981 
– Gratificação de difícil acesso. Lei nº 2.337/1987 – Gratificação pelo exercício em escola ou classe de alunos 
excepcionais. Lei nº 3.261/1997 – Eleição de diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Lei nº 
4.943/2012 – Eleição de diretores das Escolas Municipais de Educação Infantil. Lei nº 5.010/2013 – Programa de 
alimentação dos servidores municipais ativos da administração direta. Resolução nº 21 de 02/04/2014 – Conselho 
Municipal de Educação de Passo Fundo/RS. 
Conhecimentos de Didática e Metodologia de Ensino: Princípios e finalidades da educação. História da educação 
brasileira. Educação e diversidade. Educação inclusiva. Gestão do trabalho pedagógico. Projeto político pedagógico. 
Organização curricular. Avaliação da aprendizagem. Educação e tecnologia. Teorias da educação: diferentes correntes 
do pensamento pedagógico brasileiro. Aprendizagem significativa. História e cultura afro-brasileira e indígena. 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. História do pensamento pedagógico brasileiro. 
Conhecimentos Específicos da área 
Professor de Anos Iniciais: Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais. Concepções de 
aprendizagem. Gestão da aprendizagem. Relação professor x aluno x conhecimento. Competência e compromisso do 
educador. O trabalho com o conhecimento escolar: interdisciplinaridade e transposição didática. A utilização de jogos 
como ferramenta de trabalho pedagógico. Avaliação como processo de construção do conhecimento. Processos de 
desenvolvimento e aprendizagem nos seis primeiros anos de vida, de acordo com Piaget, Vygotsky e Wallon. 
Concepção de criança, infância e educação infantil: evolução histórica. Concepções de currículo: teoria críticas e pós-
críticas. A importância do planejamento. A função social da escola. O papel da linguagem, da arte, do brincar e do 
movimento nos processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A leitura e a escrita: a importância da 
experiência com os diversos gêneros para o desenvolvimento da linguagem. Os processos construtivos da leitura e da 
escrita. Alfabetização: concepções epistemológicas. Aspectos metodológicos da alfabetização. Ensino Fundamental de 
nove anos. Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. 
Professor de Arte: A ação pedagógica das atividades artísticas. Conhecimento, sensibilidade e cultura. Imaginação e 
linguagem. Intuição e inspiração. Experimentação e expressão nas diferentes linguagens. A arte como objeto de 
conhecimento. Fundamentos do ensino da arte. Fatos históricos nas artes. Parâmetros Curriculares Nacionais e o 
ensino de artes visuais, dança, música e teatro. Música e teatro. Metodologia do ensino da arte. Arte e educação. A 
história da arte brasileira e universal: da pré-história à contemporaneidade. Teatro: encenação teatral; conceito e 
percurso histórico de diferentes concepções teatrais e propostas contemporâneas. Artes Visuais: principais 
manifestações artísticas, características das tendências e artistas representantes. Dança: aspectos históricos e culturais 
da dança. Música: a história da música universal e popular brasileira da antiguidade à atualidade; principais 
manifestações musicais, características das tendências e artistas representantes. Semana da Arte Moderna. Cultura afro-
brasileira. Cultura indígena. Manifestações artístico-culturais populares. 
Professor de Ciências: Ensino de Ciências. Preservação, degradação e recuperação ambiental. Agenda 21. Atmosfera, 
hidrosfera e litosfera: características físicas e ambientais, interferência humana e suas consequências (efeito estufa e 
alterações ambientais globais). Solo e resíduos sólidos. Poluição atmosférica, das águas, do solo, visual e sonora. 
Biodiversidade. Seres vivos: características gerais, sistemática, classificação biológica e nomenclatura. Ecologia. 
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Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as 
funções vitais dos seres vivos. Animais e plantas. Vírus, bactérias, fungos, algas e protozoários: importância ambiental 
e importância para os seres vivos. Doenças tropicais. Noções de genética. Fisiologia e anatomia do corpo humano. 
Sexualidade: educação sexual e seu desenvolvimento para a produção da vida. Fatores determinados dos avanços 
científicos e tecnológicos. Utilização racional dos recursos naturais. Propriedades da matéria: estados físicos, massa, 
volume, peso, densidade, empuxo. Relação da diversidade dos materiais na composição do ambiente. Energia. 
Misturas e separações, átomos e caraterísticas. Elementos químicos e a tabela periódica. Fundamentos teóricos da 
Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos. Interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da 
Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. Biologia celular e molecular. Noção de histologia. Biotecnologia. 
Imunologia. Noções gerais de Química e Física. 
Professor de Educação Infantil II: Políticas públicas de educação infantil – MEC: histórico, programas e projetos. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Pensamento e linguagem. Processo de construção do 
conhecimento. Histórico da infância. Histórico da escola de educação infantil. Brinquedo e brincadeiras. 
Desenvolvimento infantil nos aspectos: intelectuais, sociais e emocionais. Desenvolvimento e aprendizagem. 
Processos de socialização. Psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança. 
Desenvolvimento moral e intelectual: autonomia, limites, regras, cooperação e interação social. Psicologia infantil. 
Noções de higiene. Primeiros-socorros. Noções sobre alimentos. Segurança alimentar. Inclusão na educação infantil. 
Projetos pedagógicos na educação infantil. Construindo redes de significados através de projetos. Concepção de 
infância e de educador na educação infantil. O cuidar e o educar. Rotinas e período de adaptação na educação infantil.  
Professor de Educação Física: Atividade física como agente promotor de saúde. Atividades lúdicas. Código de ética 
do profissional de educação física. Concepção de educação física. Educação física e cidadania. Educação física e 
motricidade humana. Educação física e saúde. Educação física escolar e qualidade de vida frente à realidade social, 
econômica, política e cultural, nos seus diferentes significados. Educação física escolar na perspectiva interdisciplinar. 
Educação, trabalho, saúde e lazer. Efeitos do estresse ambiental sobre a performance humana. Finalidades da educação 
física escolar na educação infantil e ensino fundamental. Iniciação ao desporto. História da educação física. Educação 
física e ensino dos esportes, lutas, dança, ginástica e atletismo. Educação física e psicomotricidade humana. Exercícios 
e atividades físicas para portadores de deficiência. Exercícios e atividade física para portadores de diabetes, 
hipertensão, asma, osteoporose, doenças coronárias, obesidade, stress e fibromialgia. Esportes e jogos na escola: 
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica. Ginástica. Recreação. Dança. Noções de musculação. 
Atividade física durante o crescimento e o desenvolvimento. Treinamento desportivo. Treinamento físico: contínuo, 
intervalado e competitivo. Desvio postural: exercícios indicados e contra indicados. Noções básicas de fisiologia. 
Professor de Ensino Religioso: A experiência do sagrado e a instituição da religião. O problema religioso. 
Conhecendo as religiões: história das principais crenças das grandes religiões mundiais. Cultura e tradições religiosas: 
ritos, teologias, textos sagrados e ethos. História do ensino religioso. Fenômeno religioso e diversidade. Conhecimento 
religioso. Concepções de ensino religioso. Objetivos do ensino religioso. Fundamentos e metodologia para o ensino 
religioso. Conteúdos para o ensino religioso. Avaliação do ensino religioso. Ética, religiosidade e cidadania. Lei nº 
9.394/1996 – legalização do ensino religioso. O ensino religioso no Brasil. Ensino religioso na escola. As leis 
brasileiras e o ensino religioso na escola pública. 
Professor de Filosofia: A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e 
logos. Filosofia e a polis, as condições históricas e as relações com a filosofia nascente. As origens da Filosofia 
moderna: o Renascimento, o Iluminismo e o Romantismo. Temas e áreas da Filosofia: metafísica, ética, política, 
epistemologia, teoria do conhecimento, estética, verdade, religião, artes, cultura, ciências, lógica e linguagem – os 
conceitos e delimitações das respectivas áreas. A temática da razão: semelhanças e diferenças entre a Filosofia e 
Ciência. A sistematização do conhecimento filosófico. A Filosofia como instrumento de ampliação da compreensão do 
ser, do mundo e a conquista da felicidade. Carta sobre a felicidade. O papel social da Filosofia no mundo 
contemporâneo. Ensino da Filosofia. Filosofar, pensar, sentir, comunicar, agir e fazer. Ideologia e cidadania. Os 
conflitos de nossa época e a exigência de uma orientação ético-política fundamental. A situação do ser humano como 
problema ético. A fundamentação pragmático-transcendental da ética da comunicação e o problema do mais alto 
estágio de uma lógica de desenvolvimento da consciência moral. Cosmologia. 
Professor de Geografia: A atmosfera e a dinâmica climática. A dimensão simbólica do espaço geográfico. Cultura e 
representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais modernos. A formação 
geográfica das sociedades contemporâneas. A geografia da natureza. A Geografia no Tempo: o alargamento das 
fronteiras de apropriação do planeta pelas sociedades humanas ao longo da história. A hidrosfera, a água e sua 
importância. A industrialização e seus impactos na organização do espaço contemporâneo. A litosfera, composição e 
dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A urbanização e as transformações na relação cidade-
campo. África. Europa. Ásia. América. Oceania e regiões polares. Características gerais das atividades primárias, 
secundárias e terciárias e suas expressões no espaço geográfico. Conceito de Geografia. Ditadura militar brasileira. 
Divisões regionais do território brasileiro, histórico e situação atual. Grandes blocos econômicos. Os espaços da 
produção, da circulação e do consumo no mundo e no Brasil. O Pantanal. Regionalização do espaço brasileiro. Rússia 
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e Europa Oriental. Noções de cartografia. Conceitos de município, estado, país, continente, limites, organização 
política, localização e orientação do espaço do RS. Processo de ocupação do território do RS. Coordenadas geográficas 
e fusos horários. Globalização e suas consequências. 
Professor de História: História antiga. Grécia e Roma antiga. As Civilizações do Antigo Oriente: Hebreus, Fenícios e 
Persas. As Civilizações Mesopotâmicas: Sumérios, Acádios, Assírios, Amorritas e Caldeus. Escravismo na antiguidade. 
O feudalismo. A expansão marítimo-comercial. Colonização europeia na América. Brasil e o sistema colonial. O 
escravismo no Brasil. O fim do antigo sistema colonial na América espanhola e portuguesa. As revoluções americanas 
e francesa. A Revolução Industrial. O imperialismo e o neocolonialismo. A Primeira Guerra Mundial. A crise de 1929. 
As revoluções socialistas na URSS, África e América Latina. Nazismo e fascismo. A Segunda Guerra Mundial. O 
populismo na América Latina. A Guerra Fria. A descolonização da Ásia e da África. A globalização e o neoliberalismo. 
BRASIL: Períodos Pré-Colonizador, Colonial, Imperial, República Velha, A Era Vargas, República Democrática (1946 
a 1964), O Regime Militar (1964 a 1985) e a Redemocratização (A República de 1985 aos dias atuais). Os regimes 
militares na América Latina. Os blocos e/ou acordos econômicos no mundo. Atualidades: econômicas, sociais, 
políticas, culturais e religiosas. História contemporânea. História do RS: Reduções jesuíticas, fortalezas, tratado de 
limites, tropeirismo no RS, imigração, Guerra dos Farrapos, Construção da identidade do gaúcho. 
Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês: Verb forms (affirmative, interrogative and negative): the 
present simple; the present continuous; the past simple; the past continuous; the present perfect; the present perfect 
continuous; the past perfect; the future; the near future; the future continuous. Modals and auxiliary verbs. Phrasal 
verbs. Used to/get used to/be used to. If clauses and other conditionals. The infinitive and the ”-ing” form. Reported 
Speech. Articles: indefinite and definite articles. Nouns: singular and plural; countable and uncountable nouns. 
Quantifiers: much, many, a lot, little, few, etc. Pronouns: subjective and objective pronouns; demonstratives; reflexive 
and emphatic pronouns; indefinite pronouns; possessive pronouns. Adjectives: the use and position of adjectives; 
comparatives and superlatives; adjectives ending in “-ed” and “-ing”; possessive adjectives. Adverbs: of manner, of 
frequency, time and place; adverbs of degree; “too” and “enough”. Prepositions and preposition phrases. 
Prepositions/link words. Relative clauses: with “who, which, that”; “where, whose, what”; defining and non-defining 
relative clauses; clauses with “-ing” or a past participle; “with” in identifying phases. Word order. Vocabulary: 
antonyms, synonyms, false cognates, meanings, idioms, collocations, ambiguity. Pronunciation: vowel sounds, 
consonant sounds, “-ed sounds”, plural sounds. Reading comprehension. PCN'S. Second language acquisition: some 
taxonomies, some hypotheses and some models. Teaching methodologies/approaches and techniques. The listening-
speaking skills. The reading process: techniques and strategies. Writing phonetics and phonology. 
Professor de Língua Portuguesa: Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções. Ensino e aprendizagem 
da gramática normativa. Linguagem: uso, funções e análise. Língua falada e escrita. Variações linguísticas. Norma 
padrão. Tipologia textual: gêneros textuais. Intertextualidade. Coesão e coerência textuais. O texto e a prática de 
análise linguística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. Fonologia. Estrutura e formação das palavras. 
Morfologia e morfossintaxe. Sintaxe interna e externa. Semântica. Acentuação gráfica. Crase. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Pontuação. Interpretação e compreensão de texto. Ortografia. Coexistência das 
regras ortográficas atuais com o Novo Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009). 
Professor de Matemática: História da matemática. Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, 
racionais, reais e complexos: operações e propriedades. Produtos notáveis e fatoração. Relações. Funções de 1º e 2º 
grau, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Equação de 1º grau. Equação de 2º grau. Fatoração de polinômios. 
Equações polinomiais. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Trigonometria. 
Geometria plana e espacial. Análise combinatória. Probabilidade. Estatística. Sequências e progressões. Matrizes e 
determinantes. Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais: regra de três simples e composta. 
Juros simples e compostos. Referencial cartesiano e construção de gráficos. Lógica matemática. 
Bibliografia 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

 
 


