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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS N° 001/2019 – RETIFICAÇÃO N° 001 

 
O Prefeito Municipal de Juína - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 

da Constituição Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais 
aplicáveis, TORNA PÚBLICO , aos interessados que fará a seguinte retificação junto ao Anexo I – 
Conteúdo Programático  no Edital de Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2019, conforme abaixo 
discriminado: 

 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 
 
 
 
 

Juína - MT, 07 de janeiro de 2019. 
  
 
 
 
 

ALTIR ANTONIO PERUZZO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
 
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - 
estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão 
de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e 
locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - 
pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - 
pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - 
orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da 
língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, 
morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – 
significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL  
 
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais 
de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 

Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 
2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução -problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e 
imagem; Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: 
seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; 
Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 

MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL  
 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três 
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Tópicos relevantes de diversas áreas: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, 
educação, sociedade e atualidades, tanto na esfera nacional quanto internacional. Aspectos Históricos e 
Geográficos do Estado do Mato Grosso e do município de Juína. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB (Lei nº 9.394/96. Desenvolvimento histórico 
das concepções pedagógicas. Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática 
educativa; Currículo escolar; Desenvolvimento infantil; Perspectivas educacionais através do lúdico; 
Organização do tempo e espaço físico na escola; Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; O 
esporte, a criança e o adolescente. Objetivos e funções da educação infantil. Aspectos do desenvolvimento 
da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da 
creche/escola. Jogos Infantis. Bases psicológicas da aprendizagem. Estatuto do Servidor Público Municipal 
Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-
brasileira. 

 
PROFESSOR (MÉDIO) - PROFESSOR - PEDAGOGIA 

 
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do 
conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da 
aprendizagem. Estatuto do Servidor Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica 
Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-brasileira. 
 

PROFESSOR – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Citologia: A química da célula: substâncias orgânicas e 
inorgânicas – papel biológico e importância na preservação da vida; A vida nas células: membrana celular, 
citoplasma e núcleo (divisão celular); Metabolismo celular: energia e controle. Histologia: Animal e vegetal. 
Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais): Nutrição e digestão; Respiração; Circulação; Excreção; 
Sistemas integradores: glândulas endócrinas e sistema nervoso; Órgãos dos sentidos. A continuidade da 
vida: Formas de reprodução e fecundação; Reprodução humana, métodos anticoncepcionais, DST e AIDS; 
Intervenções humanas na área da reprodução: bebê de proveta, clonagem. A diversidade dos seres vivos: 
Classificação dos seres vivos; Características gerais dos vírus, bactérias, protozoários, fungos e algas; 
Importância ecológica e econômica das bactérias, algas e fungos; Características gerais, anatomia e 
fisiologia comparadas dos metazoários; Doenças de alta incidência ou de surtos epidêmicos causadas por 
vírus, bactérias, helmintos e protozoários; Características morfológicas, fisiológicas e adaptativas das 
plantas. Hereditariedade: Composição, estrutura, duplicação e importância do estudo do DNA; Código 
genético e mutação; Leis de Mendel; Grupos sanguíneos: sistema ABO (Alelos múltiplos) e Fator Rh; 
Heranças autossômicas e ligadas ao sexo. Evolução: Origem da vida; Teoria e evidências da evolução; 
Mecanismos de especiação. Ecologia: Habitat e nicho ecológico: Cadeias e teias alimentares; Ciclos 
biogeoquímicos (água, carbono e nitrogênio); Relações entre os seres vivos. Adaptações morfológicas e 
fisiológicas; Ecossistemas brasileiros; Interferência do homem no ambiente: poluição da água, do ar e do 
solo. Consequências da poluição sonora. Nosso planeta: Regiões e estrutura da Terra. Composição da 
crosta terrestre. Solo: Formação, componentes e tipos de solo. Doenças transmitidas através do solo. 
Fatores que prejudicam o solo. Erosão. Água: Composição, estados físicos e mudanças de estado físico. 
Propriedades da água: pressão, princípio dos vasos comunicantes, flutuação de objetos na água e 
dissolução de substâncias. Doenças transmitidas através da água. Ar: Atmosfera. Propriedades e 
componentes do ar. Pressão atmosférica. Doenças transmitidas através do ar. Estatuto do Servidor Público 
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Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura 
afrobrasileira. 
 

PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. A educação física no Brasil - sua história. A importância 
social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. 
Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação Física e as outras disciplinas. Conhecimento 
das regras dos esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização de competições e 
aprendizagem dos principais desportos (natação, futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol e 
atletismo). Recreação: jogos tradicionais; jogos espontâneos e dirigidos; jogos pré-desportivos; educação 
para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no adolescente; diferenças psicofísicas 
entre idades; treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do treinamento. Estatuto do 
Servidor Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – 
História e cultura afro-brasileira. 
 

PROFESSOR - GEOGRAFIA 
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento 
socioeconômico e a questão regional brasileira; As escalas geográficas e cartográficas para o conhecimento 
do território; Urbanização: dinâmica e tendências no Brasil e no Município. Rede e hierarquia urbanas no 
Brasil; Crescimento e distribuição espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e 
crescimento no Brasil; Espaço rural e relações campo cidade; Aproveitamento energético no Brasil: fontes, 
distribuição espacial e novas tecnologias; Sistemas de Informações Geográficas: análise de dados, seleção 
e manipulação e elaboração de mapas temáticos; Análise do relevo aplicada ao planejamento ambiental; 
Pesquisa ambiental: análise de impactos e interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação das 
limitações, potencialidades e mudanças ambientais; Principais unidades do relevo brasileiro; Bacias 
hidrográficas: análise ambiental e manejo de recursos naturais; Litoral brasileiro; Erosão e conservação dos 
solos no Brasil: causas e consequências. Estatuto do Servidor Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas 
alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-brasileira. 
 

PROFESSOR - HISTÓRIA 
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Ensino de História: Saber histórico escolar, Seleção e 
organização de conteúdos históricos, Metodologias do ensino de História, Trabalho com documentos e 
diferentes linguagens no ensino de História; Conhecimento histórico contemporâneo, Saber histórico e 
historiografia, História e temporalidade; História do Brasil e a construção de identidades, Historiografia 
brasileira e a História do Brasil, História nacional, regional e local; História brasileira: da ocupação indígena 
ao mundo contemporâneo, História da América e suas identidades, Lutas sociais e identidades: sociais, 
culturais e nacionais; História do mundo Ocidental, Legados culturais da Antiguidade Clássica, Convívios e 
confrontos entre povos e culturas na Europa medieval, História africana e suas relações com a Europa e a 
América, Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. Estatuto do Servidor Público Municipal Lei 
LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-
brasileira. 
 

PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de 
gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, 
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modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - 
artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: 
classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição 
- conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos 
verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e 
nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - 
crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de 
linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem. 
Estatuto do Servidor Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 
10.639/2003 – História e cultura afro-brasileira. 
 

PROFESSOR – LETRAS / PORTUGUÊS / INGLÊS / ESPANHOL  
 
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento 
participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do 
conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da 
aprendizagem. The pronoun: personal, possessive, reflexive, interrogative. The noun: possessive case, 
plural of nouns. The adjetive: oposites, comparative. The verbs: regular and irregular, verbs: to be, to have. 
Modal verbs: can, do. Tenser. The simple present, past and future. The present, past continuors. Present 
perfect. The adverb: of frequency. The preposition ( the most common ). Vocabulary. Comprehension. 
Interpretation. Translation. Estatuto do Servidor Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei 
Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-brasileira. 
 

PROFESSOR - MATEMÁTICA  
 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Números Radicais: operações - simplificação, propriedade 
- racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, 
problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução -problemas de 1º grau; Equações fracionárias; 
Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1ºgrau - função constante; Razão e 
Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - 
operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números 
complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise 
combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação 
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e 
fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Estatuto do Servidor Público Municipal Lei 
LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e cultura afro-
brasileira. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de 
infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para 
dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de 
úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; 
Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: 
Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, 
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acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: 
parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, 
hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: 
Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; 
Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; 
Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. 
Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e outras 
drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Estatuto do Servidor 
Público Municipal Lei LC 1013/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. 

 
TÉCNICO EM GESTÃO ESCOLAR  

 
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB (Lei nº 9.394/96. Projeto político-pedagógico 
da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do 
projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 
avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Informática básica: noções de Hardware e Software. 
MS-Word 2003. MS-Excel 2003. MS-PowerPoint 2003. Correio Eletrônico. Internet. Estatuto do Servidor 
Público Municipal Lei LC 1.022/2008 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 10.639/2003 – História e 
cultura afro-brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


