PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 087/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2020
Dispõe sobre a retificação do Anexo II - Do Conteúdo
Programático do Concurso Público aberto pelo Edital n.º
087/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO:
1.

A Retificação do Anexo II do Edital de Concurso Público n.º 087/2019, referente ao Conteúdo Programático dos
cargos de Professor e Professor de Educação Infantil, passando as áreas de Língua Portuguesa e Matemática,
conter a seguinte disposição:

ONDE SE LÊ:

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo
e denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal;
Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia,
autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios;
Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais;
Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica;
Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana;
Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton;
Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
LEIA-SE:

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo
e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números
inteiros: operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de
medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo;
geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros
simples e compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações
algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, equações do primeiro e segundo
grau, resolução de problemas.
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2.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Concurso Público aberto pelo Edital n° 087/2019.
Arapongas, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município

