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ERRATA DO EDITAL Nº 001/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM FUNÇÕES TEMPORÁRIAS DE NÍVEL
FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAIRI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, tendo instituído a Comissão de Organização e Acompanhamento do
Processo Seletivo Simplificado Público através do Decreto nº 0422 de 14 de Novembro de
2017, e em vista ao disposto no Inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal
número 758/2013 e nas demais leis municipais que regem a espécie, quais sejam Lei nº
769/2013, 818/2017 e 837/2017, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal
de Contas dos Municípios – TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA
PÚBLICA a ERRATA do EDITAL 001/2017, do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PÚBLICO destinado à contratação temporária, por excepcional interesse público, de
servidores para compor o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mairi, Secretaria
Municipal da Educação.
Mairi, 18 de dezembro de 2017

José Bonifácio Pereira da Silva
Prefeito Municipal
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ERRATA DO ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL FUNDAMENTAL
(Nível Fundamental – Códigos 001 e 002)
Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto de diversos gêneros. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia:
emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais,
dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos,
advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões,
emprego, locuções. 3. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância
(verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da
Natureza). Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
História do Brasil: Do descobrimento aos dias atuais. O Brasil Colonial. O Brasil República.
Golpe da Ditadura Militar. 1ª Guerra Mundial. 2ª Guerra Mundial. Geografia do Brasil: Divisão
Política do Brasil. Divisão Física. Clima brasileiro. Regiões brasileiras. Cenário político
brasileiro atual.
Lógica Matemática
Números naturais. Sistema de numeração. Sequência dos números naturais. Comparação
de números naturais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Expressões numéricas. Do
espaço para o plano. Formas geométricas planas e espaciais.
Ciências
A classificação dos seres vivos. A classificação em cinco reinos. Reaparecimento de
epidemias e endemias. O corpo humano: sistemas. Origem da vida e das espécies. A
classificação dos seres vivos e o conhecimento da biodiversidade. Vírus e bactérias.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL MÉDIO
(Nível Médio – Código 003)

Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis;
ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre
ideias e recursos de coesão; figuras de linguagem e de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos:
ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais,
pronomes,

verbos,

advérbios,

preposições,

conjunções,

interjeições:

conceituações,

classificações, flexões, emprego, locuções. 3. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do
período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da
Natureza). Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. Relações socioculturais e econômicas. A
Expansão marítima e comercial europeia. Os processos de conquista e colonização europeia
da América. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A lógica político-administrativa
do antigo sistema colonial: a fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e
holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e Francesa. A Inconfidência Mineira e a
Conjuração Baiana. As guerras napoleônicas e seus impactos nas colônias ibéricas. A
Chegada da corte portuguesa no Brasil e suas implicações. Independência das colônias
latino-americanas. Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro
Império; Período Regencial; Segundo Império; O Brasil da monarquia à República: a Guerra
do Paraguai; a crise da escravidão e a imigração; projetos de República. Primeira Grande
Guerra. Era Vargas. Segunda Guerra Mundial. A nova ordem de um mundo multipolar: o
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papel dos Estados Unidos e da Europa após a crise do Estado do Bem-estar Social; a
criação da União Europeia e seus principais impasses; a formação dos blocos culturais e
econômicos na América e as ideias de integração continental (NAFTA, Alca e
Mercosul) .Globalização e antiglobalização. A questão ambiental e os movimentos sociais; a
informação e a sociedade do conhecimento. Linguagem e Instrumentação Cartográfica:
noções de escalas, projeções e coordenadas geográficas. O planeta Terra: estrutura,
movimentos e suas consequências geográficas. As inter-relações Homem-Meio na
organização do espaço: a estrutura geológica, o relevo terrestre, a dinâmica atmosférica, os
climas, os solos, a vegetação e a hidrografia como elementos do ecossistema e sua forma de
apropriação pela sociedade humana; as questões ambientais na contemporaneidade. O
espaço geográfico e dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura
da população. Fontes de energia, políticas energéticas e impactos ambientais. As
transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do mundo, os atuais conflitos
geopolíticos, étnico-raciais e nacionalistas; o processo de globalização e o espaço do
capitalismo industrial e financeiro. A organização do espaço brasileiro: O espaço geográfico e
a dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura da população. O
espaço urbano: processo e forma de urbanização, metropolização e seus problemas; as
cidades e os problemas urbanos; redes urbanas, suas estruturas espaciais e as relações
campo/cidade. A organização geopolítica do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento,
colonização e contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no
contexto da região Nordeste: as grandes unidades geoambientais e as características
socioeconômicas do Estado. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os
impactos ambientais no meio urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações,
propriedades e aplicações. Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão
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geométrica. Funções elementares: 1° grau, 2° grau, modular, exponencial e logarítmica,
gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas, congruência, semelhança,
perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos,
áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e
Finanças: Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro
operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos
básicos da estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos
seres vivos. A classificação em cinco reinos. Os processos assexuais: estratégias naturais de
“clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de
Darwin. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas. Sistema
solar.

A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos.

Manipulação de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias e as endemias
no Brasil, aspectos socioculturais e biológicos. Reaparecimento de epidemias e endemias. O
corpo humano: sistemas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL MÉDIO
(Nível Médio – Código 004)
Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis;
ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre
ideias e recursos de coesão; figuras de linguagem e de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos:
ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais,
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pronomes,

verbos,

advérbios,

preposições,

conjunções,

interjeições:

conceituações,

classificações, flexões, emprego, locuções. 3. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do
período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação. 4. Literatura: Conhecimento das escolas literárias da Literatura
Brasileira.
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da
Natureza). Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo. Lei Nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (LDB) e suas alterações.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. Relações socioculturais e econômicas. A
Expansão marítima e comercial europeia. Os processos de conquista e colonização europeia
da América. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A lógica político-administrativa
do antigo sistema colonial: a fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e
holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e Francesa. A Inconfidência Mineira e a
Conjuração Baiana. As guerras napoleônicas e seus impactos nas colônias ibéricas. A
Chegada da corte portuguesa no Brasil e suas implicações. Independência das colônias
latino-americanas. Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro
Império; Período Regencial; Segundo Império; O Brasil da monarquia à República: a Guerra
do Paraguai; a crise da escravidão e a imigração; projetos de República. Primeira Grande
Guerra. Era Vargas. Segunda Guerra Mundial. A nova ordem de um mundo multipolar: o
papel dos Estados Unidos e da Europa após a crise do Estado do Bem-estar Social; a
criação da União Europeia e seus principais impasses; a formação dos blocos culturais e
econômicos na América e as ideias de integração continental (NAFTA, Alca e
Mercosul) .Globalização e antiglobalização. A questão ambiental e os movimentos sociais; a
informação e a sociedade do conhecimento. Linguagem e Instrumentação Cartográfica:
noções de escalas, projeções e coordenadas geográficas. O planeta Terra: estrutura,
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movimentos e suas consequências geográficas. As inter-relações Homem-Meio na
organização do espaço: a estrutura geológica, o relevo terrestre, a dinâmica atmosférica, os
climas, os solos, a vegetação e a hidrografia como elementos do ecossistema e sua forma de
apropriação pela sociedade humana; as questões ambientais na contemporaneidade. O
espaço geográfico e dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura
da população. Fontes de energia, políticas energéticas e impactos ambientais. As
transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do mundo, os atuais conflitos
geopolíticos, étnico-raciais e nacionalistas; o processo de globalização e o espaço do
capitalismo industrial e financeiro. A organização do espaço brasileiro: O espaço geográfico e
a dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura da população. O
espaço urbano: processo e forma de urbanização, metropolização e seus problemas; as
cidades e os problemas urbanos; redes urbanas, suas estruturas espaciais e as relações
campo/cidade. A organização geopolítica do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento,
colonização e contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no
contexto da região Nordeste: as grandes unidades geoambientais e as características
socioeconômicas do Estado. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os
impactos ambientais no meio urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações,
propriedades e aplicações. Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão
geométrica. Funções elementares: 1° grau, 2° grau, modular, exponencial e logarítmica,
gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas, congruência, semelhança,
perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos,
áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e
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Finanças: Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro
operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos
básicos da estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos
seres vivos. A classificação em cinco reinos. Os processos assexuais: estratégias naturais de
“clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de
Darwin. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas. Sistema
solar.

A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos.

Manipulação de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias e as endemias
no Brasil, aspectos socioculturais e biológicos. Reaparecimento de epidemias e endemias. O
corpo humano: sistemas.

Mairi, 18 de dezembro de 2017

José Bonifácio Pereira da Silva
Prefeito Municipal
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