PREFEITURA MUNICIPAL IPIXUNA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2019
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO ABARÉ-ETÉ

2ª ERRATA DO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL IPIXUNA - AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS EM CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL
EDITAL Nº 01/2019 – RETIFICAÇÃO DA ABERTURA DE CONCURSO
1 O Município de Ipixuna, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado
pela sua Prefeita Municipal, o Senhora. Maria do Socorro de Paula Oliveira no uso de suas atribuições torna pública
a 2ª ERRATA do EDITAL Nº 01/2019 DE ABERTURA DO CONCURSO para provimento de vagas em cargos dos
quadros de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal de Ipixuna, mediante as condições estabelecidas neste
Edital.
INSTRUÇÕES GERAIS

1º Prorrogação das Inscrições.

1.1 Serão prorrogadas as inscrições até o dia 15/05/2019 e o prazo de pagamento dos
boletos até o dia 17/05/2019.
2º Detalhamento do Conteúdo Programático.
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. As questões das Prova Objetava que serão COMUNS para todos os cargos baseiam-se no conteúdo programático
citados abaixo e será escolhido os assuntos de forma aleatória a critério da banca examinadora.
1.1 PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as
quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro.
PORTUGUÊS
Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica: significação das
palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de
comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet, atualidade do Município de IPIXUNA.
1.2 PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO.
PORTUGUÊS
Interpretação de texto. Linguagem: tipos de linguagem, língua falada e língua escrita. Semântica: significação das
palavras, sinônimo, antônimo, polissemia, homônimo. Morfologia: artigo, adjetivo, substantivo, numeral, pronome,
verbo, preposição, conjunção, estrutura e formação das palavras. Fonologia: Fonema, encontros vocálicos, encontros
vocálicos e consonantais, sílabas, acentuação gráfica, regra de acentuação, separação silábica, ortográfica, pontuação.
Sintaxe: sujeito, predicado.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as
quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Números e
grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional. Regras de três simples.
Porcentagem. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Sistema de medidas legais. Resolução de situaçõesproblema. Perímetro. Equações de 1° e 2° grau. Juros simples.

CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de
comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia do Brasil e do
Município de IPIXUNA. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas teóricas inerentes ao
cargo.
1.3 PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.
PORTUGUÊS
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia.
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Figuras de sintaxe. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de
estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e
subordinação. Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discurso direto, discurso indireto e discurso
indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. Equivalência e transformação de
estrutura.
MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Equações de 1° e 2°
graus. Problemas envolvendo as quatro operações. Noções de conjunto. Sistema métrico decimal. Sistema monetário
brasileiro. Números e grandezas direta e inversamente proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional.
Regras de três simples e composta. Porcentagem. Juros, Descontos. Geometria: forma, perímetro, área, volume,
ângulo. Sistema de medidas legais. Resolução de situações- problema. Matemática.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades - Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de
comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. História e geografia do Brasil e do
Município de IPIXUNA. Direitos e Deveres do Funcionário Público, Atividades específicas teóricas inerentes ao
cargo.
1.4 NÍVEIS SUPERIOR
PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - GERAL
PORTUGUÊS
A diversidade linguística e a constituição de novas linguagens: Novos sentidos/Novas Compreensões. Sintaxe: A
pontuação na construção do Texto. As figuras de sintaxe na construção do texto. Semântica: Sinonímia de frases.
Traços distintivos do português falado no Brasil. Sintaxe: Concordância verbal e nominal na construção do texto.
Semântica: Sentido, traços semânticos e relações de sentidos. A Consolidação de uma variedade da Língua
Portuguesa: Amplitude da língua e o reconhecimento de novas realidades. Sintaxe: Regência verbal/nominal e a
Colocação pronominal na construção do texto. O conhecimento do entorno por meio da Língua: O ambiente descrito
por meio da língua. Sintaxe: A pontuação na construção do texto.
RACIOCÍNIO LOGICO – MATEMÁTICO.
Princípio de Contagem. Cálculo Combinatório: arranjos, permutações e combinações, Anagramas, Número de
permutações com repetições. Fundamentos de Lógica: proposições, operadores lógicos, tabelas-verdade, tautologia,
contradição e contingência. Equivalência lógica e negação de proposições: proposições logicamente equivalentes.
Diagramas lógicos: definição e representação de proposições categóricas. Estruturas Lógicas. Lógica da
Argumentação e Diagramas Lógicos, Princípios de Contagem, Probabilidade Razão e Proporção - Regra de Três
Simples e Composta, Porcentagem, Juros Simples, Juros Compostos - Taxas de Juros.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICOS.
As questões das Prova Objetava que serão ESPECÍFICOS para os cargos baseiam-se no conteúdo programático
citados no EDITAL Nº 001/2019 de ABERTURA DE CONCURSO visando avaliar o conhecimento de cada
especialidade e serão escolhidos os assuntos de forma aleatória a critério da banca examinadora.

