MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS
EDITAL n. 3/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
O Presidente da Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto nº 1.363 de 13 de abril de
2016, torna público, para conhecimento dos interessados, em função da alteração contida no
Edital 02/2016, a RETIFICAÇÃO do Conteúdo Programático para o Cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, que passa a ser o seguinte:

CARGOS COM EXIGIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO SEM CONHECIMENTO
ESPECÍFICO (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil)
Prova de Português
20 questões com o seguinte conteúdo:
Emprego das letras: h, s/z, x/ch, l/u, c/ç, g/j, s/ss/sc/sç/xc/xs, e/i/o/u. Compreensão de
diferentes gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura,
Formação e Significação das palavras. Vogais e Consoantes; da palavra. Encontros vocálicos:
hiato, ditongo e tritongo. Encontros consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Classificação das
palavras quanto à posição da sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do
hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão de gênero (Masculino e Feminino) e número
(Singular e Plural) e Grau (Normal, Diminutivo e Aumentativo) das palavras. Emprego das
palavras: artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, preposição e
conjunção. Sinônimo e Antônimo. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Tempos,
Modos e Conjugações Verbais. Concordância Nominal (artigo e substantivo; substantivo e
adjetivo) e Concordância Verbal (sujeito e predicado). Forma e grafia de algumas palavras e
expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; demais/de
mais; mal/mau. Emprego das letras: r/rr, h, nh/lh, l/lh, s/z, x/ch, l/u, c/ç, g/j, s/ss/sc/sç/xc/xs,
e/i/o/u. Gramática no contexto Morfológico e Sintático; Semântico e Discursivo: Fonética e
Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia); Frase, Oração e Período. Colocação dos pronomes
pessoais oblíquos átonos. Regência nominal e verbal.
Prova de Matemática
20 questões com o seguinte conteúdo:
- Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Conjunto de números
inteiros, ordinais e racionais. - Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores
que 10.000; números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de numeração romano.
Antecessor e Sucessor dos Numerais. Uso da Calculadora. Tratamento da informação: Tabelas e
Gráficos. Conjunto de números inteiros e racionais. - Noções de Geometria: Sólidos geométricos:
prisma, piâmides, connes e cilindros. Segmento de reta : Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi-reta.
Principais figuras geométricas: triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das
figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono;
Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades de vértices, arestas e faces de poliedros. Operações com Números Naturais: Adição; subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de associação, parênteses, colchetes e
chaves: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e Divisores. Aproximações e
estimativas. Agrupamentos e Trocas na base 10. - Sentenças Matemáticas: Expressão com valor
desconhecido. - Números Racionais: Representação fracionária: Ideia e Tipos de fração; Números
Mistos; Comparação de frações; Frações equivalentes. Operações com frações; Fração de
quantidades. Porcentagem. Tabelas e Gráficos. Adição, subtração e Multiplicação de Números.

Representação Decimal: Noção e operação com Décimos, Centésimos e Milésimos. Adição,
Subtração e Multiplicação de números racionais na forma decimal. Divisão de números naturais,
com quociente racional, representado na forma decimal. Potenciação e Radiciação. Porcentagem.
Frações ordinárias e decimais; operações com frações. - Sistemas de Medidas: Comprimento
(Metro; Quilômetro), Massa (Grama, quilograma, arroba e tonelada) e Capacidade (Litro).
Perímetros de figuras planas. Medidas de Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana,
Mês e Ano. - Situações-Problema Simples: adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Propriedades
da Multiplicação. Regra de três. - Sistema monetário brasileiro: Unidade monetária: real; Cédulas e
moedas. Comércio: compra e venda. - Equações e Inequações de 1º e 2º graus.

I – A alteração acima deverá ser consolidada no Edital 1/2016, com a devida bservação.
Iguatemi, MS, 20 de Abril de 2016.

JOSÉ ELIAS RODRIGUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Decreto nº.1.363/2016

