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TESTE SELETIVO S IMPLIFICADO  
 

EDITAL 01/2012 
 

 

A Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, neste ato representada pela Ex.mo Sr. Prefeito Municipal, com 
fundamento na Lei Estadual Nº 5.309/03 de 17/07/2003 e Lei Estadual N.º 5.866/2009, torna público as condições para 
inscrição em Teste Seletivo Simplificado de provas objetivas, com fins de ocupar cargo de Professor Educação Infantil, 
Professor do 1º ao 5º ano, Professor de Matemática, Geografia, Inglês e Auxiliar de Serviços Gerais para o Quadro 
Provisório de Pessoal  da Prefeitura Municipal, com contratação temporária, por prazo determinado, conforme as normas 
estabelecidas no presente Edital e dos seus Anexos I, II, III, IV, V e VI. 
 

1. PERÍODO, LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÕES 
1.1. As inscrições só poderão ser realizadas pela internet seguindo o item 1.2 deste capítulo. 
 
1.2  INSCRIÇÕES VIA INTERNET: 
1.2.1. Período de inscrição: de 27 de fevereiro a 02 de março de 2012. 
1.2.2. A inscrição para o Teste Seletivo será pelo endereço eletrônico www.institutoludus.com.br. 
 
1.3. Do procedimento para realizar a inscrição via internet 
1.3.1. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet poderá acessar o endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br e após o preenchimento da ficha de inscrição efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio 
de boleto de pagamento disponível também no site, podendo efetuar o pagamento qualquer posto da Caixa Econômica 
Federal, Caixa Aqui ou Lotérica. 
1.3.2. As inscrições efetuadas via Internet somente serão aceitas após a comprovação de pagamento do valor de inscrição, 
a ser efetuado nos postos da Caixa Econômica Federal, Caixa Aqui ou Lotérica. 
1.3.3. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade os dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
1.3.4. Informações complementares acerca da inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br 
1.3.5. O Instituto Ludus não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
1.3.6. Os candidatos que optarem por essa forma de inscrição estão cientes do conhecimento e aceitação das normas do 
edital do teste seletivo e automaticamente se declaram ter as condições e os documentos exigidos pelo edital, bem devem 
disponibilizar um e-mail, por intermédio do qual deverá receber informações de interesse do candidato. 
1.3.7. Cada candidato poderá concorrer para apenas um dos cargos no Teste Seletivo. 
1.3.8. Havendo mais de uma inscrição de um candidato, será considerada para todos os efeitos legais, aquela datada 
mais recente. 
1.3.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição. 
1.3.10. O valor da inscrição será de acordo com o cargo a ser escolhido pelo candidato, discriminado no Item 3.2, não 
sendo restituível em hipótese alguma. 
1.3.11. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer requisito. 
1.3.12. O candidato somente será considerado inscrito no Teste Seletivo após ter sua Ficha de Inscrição deferida 
pela Comissão Organizadora do Teste Seletivo. 
1.3.13. A Comissão Organizadora publicará, no site do INSTITUTO LUDUS e no mural da Prefeitura, a relação dos 
candidatos com inscrições deferidas, portadoras ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas 
indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida relação. 
   

2. DO TESTE SELETIVO: OBJETIVO 
 O presente Teste Seletivo Simplificado, constante apenas de provas objetivas para todos os cargos, tem por finalidade a 

contratação de Professor de Educação Infantil, Professor do 1º ao 5º ano, Professor de Matemática, Inglês, Geografia e 
Auxiliar de Serviços Gerais por um período de 1 (um) ano, podendo, a critério da Administração Pública e com a devida 
fundamentação técnico-administrativa, ser renovado, uma única vez, até por igual período.    

 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.examesconsultoria.com/
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3. DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DO LOCAL DE TRABALHO, DO VALOR DA INSCRIÇÃO E 
ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA. 

 3.1 O número de vagas e a escolaridade mínima, para cada cargo específico, se distribuem na forma estabelecida no 
quadro abaixo. 

 

Cargo 
Requisitos Necessários 

(escolaridade mínima) 

N.º 

Total de 

Vagas 

Nº de 
Vagas 

PNE(*) 

LOTAÇÃO 

 

Remuneração 

(R$ ) 

Carga 

Horária 

Semanal 

Professor de Educação 
Infantil 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação para 

as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou Normal 

Superior com habilitação para 
séries iniciais ou Formação em 

Magistério (Nível Médio) 

01 - Zona Rural 740,00 20h 

Professor do 1º ao 5º ano 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação para 

as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou Normal 

Superior com habilitação para 
séries iniciais ou Formação em 

Magistério (Nível Médio) 

01 - Zona Rural 740,00 20h 

Professor do 1º ao 5º ano 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação para 

as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou Normal 

Superior com habilitação para 
séries iniciais ou Formação em 

Magistério (Nível Médio) 

02 - Zona Urbana 740,00 20h 

Professor de Matemática 
Cursando Licenciatura Plena em 

Matemática, do 5.º Bloco em 
diante.  

01 - Zona Urbana 740,00 20h 

Professor de Inglês 
Cursando Licenciatura Plena em 

Inglês, do 5.º Bloco em diante 
01 - Zona Urbana 740,00 20h 

Professor de Geografia 
Cursando Licenciatura Plena em 

Geografia, do 5.º Bloco em 
diante 

01 - Zona Urbana 740,00 20h 

Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto 01 - 
A critério da 

Administração 
622,00 40h 

TOTAL DE VAGAS 08 -  
 

 
3.1.2 – Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
pelo Art. 37 do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº 7.853/89, é 
assegurado o direito de inscrição no presente Teste Seletivo Simplificado, desde que a deficiência de que são 
portadoras seja compatível com as atribuições, objeto do cargo em provimento. 
3.1.3 – Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais àquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no Art. 4º, do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
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3.1.4 – As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições previstas no Decreto 
Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu Art. 40, participarão do Teste Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
3.1.4 –  Para concorrer às vagas, o Candidato deverá 

a) declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a, se auditiva, motora ou 
visual. A não declaração, no ato da inscrição, implica no não acolhimento de pedido em data posterior. 
b) requerer, se necessário, no período compreendido para a inscrição, por escrito, na forma prescrita no 
modelo constante do Anexo V condição especial para a realização das suas provas, especificando o nome 
completo, o cargo, o Nº do documento de identidade e os recursos especiais necessários à aplicação da 
sua Prova. O requerimento deverá ser entregue, até o último dia de inscrição, e enviar pelos Correios 
por SEDEX/AR para o Instituto Ludus, localizado na Rua Alecrim, 2199, Jockey, Teresina-PI, Cep: 
64.049-130. 
c) estar ciente de que a incompatibilidade da deficiência com o exercício do Cargo acarretará a sua 
desclassificação. 
3.1.4.1. A não-solicitação de condições especiais, no período acima determinado, implica a sua não-
concessão no dia de realização A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda 
do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

3.1.5 – Os Candidatos portadores de deficiência, quando convocados, deverão apresentar o Laudo Médico que 
comprova sua necessidade especial, devendo submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica do 
Município, que terá decisão definitiva acerca de sua condição de portador de necessidades especiais ou não bem 
como o grau e a compatibilidade de sua deficiência para o exercício do Cargo. 
3.1.6 – Após perícia, se favorável, serão os candidatos nomeados, observando-se a ordem de classificação. Em 
caso de não ratificação declarada pela Junta Médica Oficial, serão excluídos da Listagem dos candidatos 
portadores de deficiência, passando a integrar a listagem geral de candidatos. 
3.1.7 – As vagas definidas no subitem 3.1. que não forem providas por falta de Candidatos portadores de 
deficiência, por reprovação no Teste Seletivo Simplificado. 
 

 
  

 
 

4.3 A remuneração e a carga horária semanal de trabalho (CHS) de cada cargo são especificadas no quadro 
abaixo: 

 
 

4. DO LOCAL DE TRABALHO 
  

4.1 Os candidatos aprovados e contratados desenvolverão suas atividades no Município de VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, 
obedecida a classificação, a critério da Administração Pública.   

 

 

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 5.1 As Provas serão no dia 11 de março de 2012, no horário de 14:00h às 17:00h (duração máxima  

  do teste: 3h), podendo ser realizado em dois turnos na cidade de VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, em local a ser 
divulgado posteriormente. 

 5.2 O candidato somente poderá entregar a prova após 1h do início da prova. É vedado ao candidato entregar a prova 
antes de 1h após o início da realização da prova.  

 5.3 O candidato deverá comparecer ao local das provas com 1 (uma) hora de antecedência, portando: 
a) caneta esferográfica (tinta azul ou preta); 
b) comprovante de pedido de inscrição; 
c) documento (original) de identidade apresentado no ato da inscrição. 

5.4 A prova correspondente ao TESTE SELETIVO constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, todas com 
valor 1,0 (um) ponto, tendo cada questão cinco alternativas (A, B, C, D, E), com apenas uma, e somente uma, 
alternativa correta, sendo classificado na forma estabelecida no Decreto Federal 6.944, de 21 de agosto de 
2009 (usado subsidiariamente), até o limite de vagas definidas no Anexo VI deste Edital. O candidato que 

3.2. Valor das taxas de inscrições: 
 

1) PROFESSORES: R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 

2) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: R$ 20,00 (vinte reais) 
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obtiver, no mínimo, 20 (vinte) pontos. Tal quantum representa de o mínimo de acertos igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) da prova;  

5.5 É vedada ao candidato entrada no local das provas após o horário estabelecido neste Edital;  
5.6 No período da prova não será permitido consultar livros, revistas, cópia de documentos impressos de Internet ou 

qualquer outro escrito não autorizado pela fiscalização; 
5.7 Terminado o tempo estabelecido para realização da prova o candidato deverá devolver o caderno de prova ao 

fiscal sobre pena de ser eliminado. 
5.8 As respostas serão marcadas no Cartão Resposta, que é o único documento válido para a correção; 
5.9 O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que procederá de acordo com 

as instruções nele contidas; 
5.10 Na correção do Cartão Resposta será atribuído nota 0 (zero) às questões não assinaladas, ou que contiver mais de 

uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.11 Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos; 
5.12 Ao terminar a prova escrita objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala, o Cartão Resposta devidamente 

assinado. 
5.13 Os Cartões de Resposta e os documentos comprobatórios da titulação não submetidos a recursos, serão 

incinerados 120 (cento e vinte dias) após a homologação do Teste Seletivo; 
5.14 Sem identificação o candidato não fará prova; 
5.15 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas, realização de provas fora de locais, datas e 

horários estabelecidos, nem substituição do Cartão Resposta por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado. 
5.16 Não será fornecido nenhum exemplar do caderno de questões a candidatos ou instituições de direitos públicos ou 

privados. 
 

6. DO CONTEÚDO E DO NÚMERO DE QUESTÕES DAS PROVAS. 
 6.1 O Teste Seletivo consta de: 1 (uma) prova objetiva de 40 (quarenta questões), cada questão com cinco alternativas, 

com uma, e somente uma, alternativa correta, assim distribuídas na forma do quadro abaixo:  
 

CARGO: ÁREA DE ATUAÇÃO DISCIPLINA (CONTEÚDO) N.º DE QUESTÕES 

Professor Educação Infantil, 
Professor 1º ao 5º ano, Professor 
de Geografia, Inglês e Matemática  

Língua Portuguesa 10 (dez) questões 

Conhecimentos Pedagógicos 10(dez) questões 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

Língua Portuguesa 10 (dez) questões 

Matemática Básica 10(dez) questões 

Específico 20 (vinte) questões 

 

 6.2 As atribuições de cada cago estão explicitadas no Anexo I e os conteúdos para cada cargo são explicitados no 
Anexo II do presente Edital. 

      

7.  DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 
7.1. Será considerado classificado e habilitado a entregar a titulação o candidato que obtiver no mínimo 20 (vinte) 

pontos do total de 40 (quarenta) pontos possíveis da prova escrita objetiva, até o limite definido no Anexo VI.   
7.2. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, resultante do total de pontos obtidos na 

prova escrita objetiva.  
7.3. Em caso de empate, atende-se aos seguintes critérios: 

7.3.1 Se o candidato tem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova, o critério 
de desempate, na ordem, é: 

a)  o mais idoso. 

b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional. 

c)  Quando for o caso, tenha obtido a maior pontuação na Prova de Português;  

7.3.2 Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova: 

a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria profissional. 
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b) Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

c)  O candidato mais idoso. 

  

0088..    DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  
 8.1 Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativo à divulgação do gabarito oficial, desde que 

devidamente fundamentado com as justificativas para cada questão impugnada, dirigido à Comissão Organizadora 
do Teste Seletivo, entregue sob protocolo na Sede do Instituto Ludus; 

 8.2 O recurso somente será admitido se interposto no prazo estabelecido de 01 (um) dia úteil após a divulgação do 
resultado oficial do certame, não sendo aceito em nenhuma hipótese, recurso interposto fora do prazo ou que não 
seja fundamentado. 

 8.3. O Recurso interposto será apresentado na forma prescrita no Anexo IV do presente Edital. 
 

09. DA HOMOLOGAÇÃO 
 Decorrido o prazo para recurso, o resultado final do Teste Seletivo será encaminhado à Prefeitura Municipal de VARZEA 

GRANDE DO PIAUÍ, para homologação pela Ex.mo Sr. Prefeito, e publicado na Imprensa Oficial (Diário dos Municípios)  
 

10.  REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO   
a) A nomeação do candidato será efetivada pela Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, de acordo com 

o número de vagas previstas, obedecida a ordem de classificação do candidato no Teste Seletivo Simplificado; 
b) O candidato aprovado e classificado no Teste Seletivo de que trata este Edital, será investido no cargo, desde que 

atenda, além do exigido para a inscrição, a seguinte documentação: 
b.1) Apresenta a documentação comprobatória do requisito Escolaridade na forma exigida; 
b.2) Firmar, sob as penas da lei (art. 171 do Código Penal Brasileiro), declaração de não ter sido demitido do 

Serviço Público por intermédio de Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 5 anos, e que não ocupa 
outro cargo público incompatível tanto no que se refere a carga horária como qualquer outra vedação 
Constitucional.  

b.3) Apresentar Cópia do CPF e, se for o caso, cópia da Certidão de Casamento; 
b.4) Apresentar cópia do título eleitoral. 

 

11. DA EXCLUSÃO DO CERTAME 
 Será excluído do Teste Seletivo o candidato que: 

a) faltar ou chegar atrasado a qualquer prova, seja qual for a justificativa, pois em nenhuma hipótese haverá 
segunda chamada; 

b) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta; 
c) ausentar-se da sala, após ter assinado a lista de presença, sem o acompanhamento de fiscal; 
d) dispensar tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida ou autoridade presente à aplicação 

das provas, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 

e) utilizar-se, no decorrer da prova, de qualquer fonte de consulta, máquinas calculadoras ou similares, ou for 
surpreendido em comunicação verbal, escrita, eletrônica ou gestual, com outro candidato; 

f) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer provas; 
g) recusar-se a entregar o cartão-resposta ao término do tempo destinado para a realização das provas; 
h) deixar de assinar o cartão-resposta e a lista de presença; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de questões; 
j) se, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato se 

utilizou de processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo automaticamente eliminado do certame; 
k) deixar de atender a qualquer ato convocatório; 
l) não apresentar o documento que comprove a inscrição e que identifique o candidato, conforme exigido no item 

2; 
m) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento a todos os   

 requisitos fixados neste Edital. 
n) se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal.  
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                  n.1) Ao se ausentar da sala, acompanhado do fiscal, o candidato não poderá levar consigo o Cartão de   
Resposta, o Caderno de Questões, lápis ou borracha ou qualquer outro documento. O não atendimento 
destas determinações implica a eliminação sumária do candidato. 

    

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Não será admitida inscrição condicional e nem por correspondência; 
b) A inscrição e todos os atos dela decorrente serão anulados sumariamente a qualquer época, se o candidato não 
comprovar que, na data do encerramento da inscrição, tenha atendido a todos os requisitos exigidos, não se considerando 
qualquer situação adquirida após aquela data; 
c) O candidato classificado será convocado para contratação, firmando documento atestando se aceita ou não o cargo, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O não comparecimento do candidato no prazo estabelecido dará direito à Prefeitura 
Municipal de VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ a convocar o próximo candidato da lista de classificação. 
d) A relação dos aprovados será afixada no Mural da Prefeitura até 04(quatro) dias úteis após o julgamento dos recursos 
porventura apresentados. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PI), 23 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

 

__________________________________________ 

LUÍS NUNES RIBEIRO FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

ANEXO I: Edital 01/2012 – VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 
 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar a limpeza e conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde 
funcionam as unidades da Administração Municipal; exercer eventuais mandados; servir café e água; fazer merenda; 
carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos; controlar o acesso de pessoas aos prédios de acordo com as 
instruções recebidas; informarão público sobre horários de funcionamento; registrar ocorrências e comunicar a chefia; 
solicitar imediata colaboração dos serviços de urgência médica, policial em casos de acidentes e incêndios; zelar pelo 
equipamento de trabalho sob sua responsabilidade; executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

PROFESSOR: Executar as tarefas que se destinam a docência, incluindo, entre outras atribuições: participar da 
elaboração a Proposta Pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; ministrar s dias letivos e as horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e o desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da 
escola e ao processo de ensino–aprendizagem; participar das tarefas que se destinam a ministrar aulas e executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar 
em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. 
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ANEXO II: Edital 01/2012 – VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 
 

CONTEÚDOS DE CADA CARGO 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DO 1º AO 5° ANO 

 
CONTEÚDO (COMUM) DE LÍNGUA PORTUGUESA: 1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades 
lingüísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da 
Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e 
sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: coordenação e 
subordinação. 2.2.1 Sintaxe de Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de Regência. 2.3. Análise 
Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA 
E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com idéias 
secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, idéias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: 
tema, foco narrativo, personagens, tempo. 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB; 02 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 03 – Conceitos Básicos de ensino fundamental; 04 – Educação e conhecimento popular; 05 

– Pratica Pedagógica; 06 – Atividade de Estimulo ao estudo e aprendizado; 07 – Elementos Locais (sociedade, historia, 

cultura, costumes, política, tv, jornais e etc.) como recursos didático, pedagógicos; 08 – Metodologia de Ensino; 09 – 

Projeto Pedagógico, planejamento de aulas e avaliação de resultados; 10 – Relações entre ensino e aprendizagem; 11 – 

Ação educativa com o redutor de violência; 12 – Importância do professor como participante da formação do caráter do 

aluno; 13 – Inovação na educação e seus reflexos sociais negativos/positivos; 14 – Currículo escolar; 15 – Avaliação do 

fracasso escolar, ações e posturas auto critica do professor; 16 – Relações entre família escola e sociedade; 17 – 

Educação popular; 18 – Função social da escola e compromisso social do educador ética no trabalho docente. Conteúdos 

da disciplina no ensino fundamental; 19- Legislação e o Fundamento Teórico da Educação de Jovens e Adultos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENSINO INFANTIL: 1. Objetivos gerais da educação infantil; 2. O atendimento em 
creches e pré-escolas: características gerais; 3. A concepção de criança enquanto sujeito social e histórico; 4. Brincar- o 
significado da brincadeira na formação da criança; 5. Interação social- diversidade e individualidade; 6. A aprendizagem 
significativa e os conhecimentos prévios – a resolução de problemas; 7. O profissional da Educação Infantil- características 
fundamentais; 8. A organização do currículo – orientações didáticas, objetivos e conteúdos.; 9. A formação pessoal e social 
– concepção e aprendizagem; 10. A criança de 04 a 06 anos orientações didáticas quanto aos conteúdos: nome, imagem, 
independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e brincadeiras, cuidados 
especiais; 11. O erro construtivo; 12. Avaliação formativa: observação e registro.  13. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. MATEMÁTICA: 1. Sistemas de Numeração: base de um sistema de numeração, sistema 
decimal, leitura, escrita, valor absoluto e valor relativo, o sistema romano de numeração. 2. Divisibilidade: múltiplos e 
divisores, divisores de um número, critérios de divisibilidade, decomposição em fatores primos. 3. Máximo Divisor Comum 
e Mínimo Múltiplo Comum. 4. Números Racionais: Forma fracionária: representação, classificação, equivalência e 
simplificação; operações fundamentais. 5. Números Racionais - Forma decimal: representação, leitura e compreensão; 
operações fundamentais. 6. Figuras Geométricas. 7. Sistema Métrico Decimal: unidades de medidas de tempo, 
comprimento, superfície, capacidade, volume e massa. 8. Razões e proporções; regra de três simples. ESTUDOS 
SOCIAIS: I - As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano: Região Nordeste. II. Aspectos econômicos, 
históricos, geográficos e sociais de Várzea Grande do Piauí e Microrregião. III - História do Brasil. Da proclamação da 
República aos dias atuais. CIÊNCIAS: I - O Ar Atmosférico: composição; camadas da atmosfera; pressão atmosférica; 
direção e velocidade dos ventos; importância do ar e dos ventos. II - Água: composição; ciclo da água; estados físicos e 
mudanças de estado; qualidade da água. III - O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o plantio; irrigação 
e drenagem; VII - Meio Ambiente: Noções de ecologia. cadeia alimentar, desequilíbrio ecológico. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO: METODOLOGIA DA LINGUAGEM: A formação do 
Leitor/Autor – O processo de aquisição da leitura e da escrita: diferentes concepções. Capacidades lingüísticas da 
alfabetização. As funções sociais da linguagem. Elaboração e análise de atividade integrando os vários tipos de linguagem 
do processo de interlocução: verbal-oral e escrita; não-verbal-plástica, cênica, musical, gestual. Variabilidade lingüística – 
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as modalidades escrita e falada, as variantes históricas, regionais, socioculturais, situacionais. Caráter criativo e produtivo 
da linguagem. Gêneros textuais. Elementos e Relação da Estruturação Gramatical: o conteúdo semântico de aspectos 
morfossintáticos da Língua Portuguesa – Os fonemas e grafemas da Língua Portuguesa. A convenção ortográfica. A 
palavra: classe, estrutura e processos de formação. A frase e sua estrutura. O período e sua construção: coordenação e 
subordinação. Questões éticas no ensino da língua portuguesa. METODOLOGIA DA MATEMÁTICA: Orientações 
didáticas para o ensino de Matemática no ensino fundamental. Avaliação em Matemática. Orientações didáticas. Sistema 
de numeração decimal. Números naturais. Operações. Números racionais. Espaço e forma. Grandezas e medidas. 
Tratamento da informação. Resolução de problemas: objetivos, tipos de problemas, como propor e solucionar problemas 
em classe. A Matemática em uma visão construtivista. Matemática concreta. METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS: 
Orientações Didáticas para o ensino de Ciências. Ambiente. Ser humano e Saúde. Universo: Astros, Sistema Solar, o Sol 
como fonte de energia (luz e calor. Rochas e Solos: combustíveis fósseis. Ar Atmosférico: composição, relações com os 
seres vivos, os agentes de poluição, pressão e suas variações, ventos. Água: propriedades físicas e químicas, ciclo da 
água, poluição, relação com os seres vivos e tratamento da água. Meio Ambiente e Sociedade. Seres Vivos: 
biodiversidade, reinos e caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e representantes mais característicos. 
Biologia Humana: noções elementares de Anatomia e Fisiologia humana, métodos anticoncepcionais e ética (ecológica, 
cultural e social), orientação sexual. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Legislação: Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional de Educação Ambiental); Constituição Federal (art. 6º, 22, XXIV, 23, V, 24, 
IX, 30, VI, 205 a 214, 227; ADCT art. 60); Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (Fundeb); Lei nº 11.738, de 16 de julho de 
2008 (Piso salarial/Educação básica). Matemática elementar:  01 - Sistema de numeração decimal. 02 - Conjunto dos 
números naturais. 03 - Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 04 - Múltiplos e 
divisores. 05 - Conjunto dos números racionais: frações e números decimais.  06 - Operações com números racionais: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. 07 - Porcentagem. 08 - Sistema de medidas: comprimento, massa, capacidade, 
área e volume. 09 - Medida de tempo. 10 - Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. 11 - Resolução de 
problemas de primeiro grau. 12. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do Piauí. 2. Aspectos relevantes 
da Geografia do Piauí. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Piauí e do Brasil.  

CONTEÚDO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR CLASSE MATEMÁTICA, INGLÊS e GEOGRAFIA 

CONTEÚDO COMUM – LÍNGUA PORTUGUESA: 1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades lingüísticas. 
1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das palavras. 1.4. Denotação e conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. 
Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e sua relação com as 
formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de 
Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes 
gramaticais (incluindo classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, 
Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. 
ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação com idéias secundárias. 4.3.Elementos 
relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, idéias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: tema, foco narrativo, 
personagens, tempo. 5. FIGURAS DE LINGUAGEM. 
 

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB; 02 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 03 – Conceitos Básicos de ensino fundamental; 04 – Educação e conhecimento popular; 05 

– Pratica Pedagógica; 06 – Atividade de Estimulo ao estudo e aprendizado; 07 – Elementos Locais (sociedade, historia, 

cultura, costumes, política, tv, jornais e etc.) como recursos didático, pedagógicos; 08 – Metodologia de Ensino; 09 – 

Projeto Pedagógico, planejamento de aulas e avaliação de resultados; 10 – Relações entre ensino e aprendizagem; 11 – 

Ação educativa com o redutor de violência; 12 – Importância do professor como participante da formação do caráter do 

aluno; 13 – Inovação na educação e seus reflexos sociais negativos/positivos; 14 – Currículo escolar; 15 – Avaliação do 

fracasso escolar, ações e posturas auto critica do professor; 16 – Relações entre família escola e sociedade; 17 – 

Educação popular; 18 – Função social da escola e compromisso social do educador ética no trabalho docente. Conteúdos 

da disciplina no ensino fundamental; 19- Legislação e o Fundamento Teórico da Educação de Jovens e Adultos. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Números e Operações: Resolução de problemas 
envolvendo os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais; Operações fundamentais: adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Potências de expoentes racionais. Radiciação; Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor 
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comum e mínimo múltiplo comum no conjunto dos números naturais; Representação decimal dos números racionais e 
reais. Álgebra e Funções. Equações e Inequações do 1o e 2o graus. Sistemas de equações do 1o grau, com duas 
variáveis; Inequações produto e quociente; Razão e Proporção; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 
Regra de três simples e composta; Porcentagem, juros e descontos simples; Cálculo Algébrico - Operações com 
expressões algébricas. Identidades algébricas notáveis. Polinômios. Operações; Funções - Funções do 1o e 2º graus. 
Raízes. Estudo de sinais. Gráficos. Gráfico de uma função real de variável real: intervalos de crescimento e/ou 
decrescimento, raízes, pontos de máximo/mínimo e variação de sinais da função; Sistemas lineares - Equações lineares, 
sistemas de equações Resolução de sistemas lineares pelo  método de adição, substituição e escalonamento. 
Probabilidade e Estatística. Noções de análise combinatória e probabilidade - Problemas que podem ser resolvidos via 
listagens, diagrama de árvore ou pela utilização do Princípio Fundamental da Contagem. Probabilidade de um evento em 
um espaço amostral finito. Tratamento da Informação - Interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e/ou 
gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética, ponderada. Cálculo da Moda e mediana Espaço e Forma. 
Geometria plana - Posição de retas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Polígonos: polígonos regulares, perímetro e 
área: ângulos internos e externos de um polígono;Triângulos: Congruência e semelhança; perímetro e área; Quadriláteros: 
tipos, propriedades, perímetro e área; Circunferência e círculo: propriedades, perímetro e área. Ângulos na circunferência. 
Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos; Geometria sólida: Volumes de sólidos. Área total e lateral de 
figuras tridimensionais. Figuras tridimensionais e suas planificações. Raciocínio lógico matemático. Matemática e 
Ensino.Educação matemática; Novas concepções no Ensino aprendizagem em Matemática; Resolução de Problemas; 
Etnomatemática; Modelagem Matemática; Atividades Investigativas em Matemática; Informática e Educação Matemática.  

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO: PROFESSOR DE INGLÊS: Interpretation of test. Simple Present Tense, Present Continuous, 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Tense, Modal Verbs, Passive Voice, Conditionals, 
Reported Speech, Gerund and Infinitive, Genitive Case, Nouns, Pronouns, Prepositions, Adjectives, Adverbs, Linking 
Words, Phrasal Verbs. 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA: 1. A Geografia como conhecimento científico. O objeto de 
estudo da Geografia: o espaço geográfico. As diversas áreas da Geografia. Aplicações da Geografia. 2. O planeta Terra. 
Os principais movimentos da Terra e suas conseqüências geográficas. As representações cartográficas. A estrutura interna 
da Terra e suas principais características. As placas litosféricas. As interações natureza-sociedade. A questão ambiental. 
3. A atmosfera terrestre. As camadas da atmosfera. A dinâmica da atmosfera. Os elementos e fatores responsáveis pela 
diversificação climática. Os tipos de climas e suas influências sobre a cobertura vegetal. Problemas ambientais 
atmosféricos. 4. O relevo terrestre: fatores endógenos e exógenos. Os diversos tipos de relevo. As rochas e os solos. 
Problemas ambientais geomofologicos. 5. Os recursos hídricos e sua utilização pelo homem. Oceanos, mares, lagos e rios: 
principais características. Transposição do Rio São Francisco. 6. A população mundial: conceitos fundamentais, dinâmica e 
distribuição espacial. População e meio ambiente. Migrações, xenofobia. Características geográficas e aspectos distintos 
de cada Continente.   7. As desigualdades de desenvolvimento econômico-social no mundo. O modo de produção 
capitalista. As experiências socialistas no mundo. As transformações do Leste europeu. As áreas de economia 
subdesenvolvida. As áreas de economia desenvolvida. Os blocos econômicos e a formação dos grandes mercados. A 
globalização e seus efeitos sobre o espaço geográfico. Conflitos do Oriente Médio. 8. O espaço brasileiro. Os principais 
aspectos do quadro natural. A evolução do povoamento e a imigração estrangeira no País. A dinâmica populacional. 
Características do processo de urbanização. O espaço agrário: condicionantes naturais e socioeconômicos que 
influenciaram a agropecuária nacional. Os problemas agrários brasileiros, territórios, quilombos e indígenas. As atividades 
industriais. As fontes de energia. O comércio e os serviços. Os transportes e as comunicações. 9. A organização regional 
no Brasil. As principais características naturais e socioeconômicas das grandes regiões brasileiras. 10. A organização dos 
poderes no Brasil. A ordem econômica e financeira do Brasil. Pré-sal. 11. Aspectos geográficos do Estado do Piauí. 
 

CONTEÚDOS PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CONTEÚDO COMUM – LÍNGUA PORTUGUESA:  
Divisão silábica; Ortografia; acentuação; pontuação; interpretação de textos; verbos.  
 
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA BÁSICA:  
Multiplicação; divisão; subtração; adição; frações; medidas; percentagem; sistema legal de medidas; problemas 



 
 

 

 

 10 

envolvendo as quatro operações; juros simples. Problemas de primeiro grau. Regra de Três. Medidas de comprimento, 
área e tempo. Raciocínio Lógico. 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Noções Básicas de conservação de utensílios e 
materiais, faxinas, organização produtos de higiene e limpeza (dosagens, formas de utilização, indicações e usos). Noções 
de Higiene e saúde. Noções de Higienização (dependências, equipamentos, materiais e utensílios). Segurança no 
trabalho. Varrição de superfícies diversas 
 

ANEXO III: Edital 01/2012 – VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 

CRONOGRAMA DO TESTE SELETIVO 
 

FASE - ETAPA DATAS E PRAZOS 

01. Publicação do Edital 24/02/2012 

02. Período das Inscrições 27/02 A 02/03/2012 

03. Divulgação das inscrições 
homologadas 

06/03/2012 

04. Divulgação do Local de prova  08/03/2012 

05. Data da Realização do Teste 11/03/2012 

06. Publicação do Gabarito  12/03/2012 

07. Prazo para recurso referente ao 
Gabarito divulgado  

13/03/2012 

08. Publicação do Gabarito após o 
julgamento dos Recursos 

15/03/2012 

09. Divulgação do resultado final 16/03/2012 
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ANEXO IV: Edital 01/2012 – VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 

 
MODELO PARA RECURSO 

 

FORMULÁRIO – RECURSO 
RECURSO ADMINISTRATIVO – EDITAL N.º 001/2012 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ  
 

NOME DO CANDIDATO: 

R.G:                                                                                          CPF: 

CARGO A QUE CONCORRE: 

LOCALIDADE:                     [      ] ZONA URBANA                           [       ] ZONA RURAL 

 
 

 
EXPOR AS RAZÕES DO RECURSO: 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ, _ _ _ de ________ de 2012 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

assinatura do candidato 
Recebido em:......./........../2012 

 
   
 
Responsável pelo recebimento  
    Assinatura e carimbo 
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ANEXO V: Edital 01/2012 – VÁRZEA GRANDE DO PIAUÍ 

 
 
SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
Il.

ma
. Sra. Presidente da Comissão Organizadora do Teste Seletivo Simplificado 

 
 
__________________________________________________________, Documento de Identidade 

Nº __________, Órgão Expedidor_______________, residente ______________________________ 

Nº____________, Bairro ____________________, Cidade ______________________, Telefone Nº 

__________________, inscrito no Teste Seletivo Simplificado da Prefeitura do Município de Várzea 

Grande do Piauí, para concorrer às vagas do Cargo de ___________________________, sob o Nº 

de Inscrição __________________, vem requerer que suas provas sejam realizadas em regime 

especial, conforme o estabelecido no subitem 4.1.4. deste Edital, na forma a seguir especificada. 

 

Se você precisa de atendimento especial para a realização de sua prova, assinale sua necessidade 

Portador de Deficiência Visual 1. (   ) Prova ampliada     2. (   ) Ledor         3. (    ) Prova em Braille 

Portador de Deficiência Auditiva 
1. (   ) Intérprete de linguagens de sinais 

2. (   ) Não necessito de intérprete 

Portador de Deficiência Física 

1. (   ) Sala em andar térreo      2. (   ) Mobiliário especial. 

 

Especifique: ............................................................................. 

3. (   )  Auxiliar para preenchimento do cartão. 

 

Várzea Grande do Piauí, ........................ de .................................... de 2012. 

 

 

     Assinatura do candidato 

 

 

 

 
Recebido por: ................................................................... 
                                                   (carimbo) 
 

Em: ......................./ ......................................./ 2012 
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ANEXO VI:  

DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS 

Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados para cada um dos 
cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado subsidiariamente, em razão de inexistência de 
legislação municipal) 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 
POR CARGO OU EMPREGOS 

 

NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

(POR CARGO) 
OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs  

 De forma a atender à legislação nacional, a 
quarta convocação, se houver, para 
qualquer um dos cargos disponibilizados 
neste Edital, preferencialmente será 
ocupada por um Portador de Necessidades 
Especiais - PNE, respeitando-se 
rigorosamente a classificação e o local de 
lotação para o qual o candidato PNE 
concorre. 

 

Dentre as 04 vagas previstas no Edital para 
qualquer cargo, uma vaga é reservada – 
preferencialmente – para PNE. 

 

 

 

1 
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