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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO, Prefeito do Município de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA 

SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, 

nomeada pela Portaria nº 370 de 01 de agosto de 2019, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 

disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados, a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO 

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019, conforme abaixo discriminado: 

 

1. ONDE SE LIA: 

3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00:01 horas do dia 28 de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 

minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 16 de março de 2020, através do endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br. 

 

LEIA-SE: 

3.1. As inscrições ficarão abertas entre às 00:01 horas do dia 28 de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 

minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 13 de março de 2020, através do endereço eletrônico 

www.metodoesolucoes.com.br. 

 

2- ONDE SE LIA: 

CARGO: ENFERMEIRO 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Assistir à população de um modo geral, medicando-os 

conforme orientação profissional. Atender 

emergências e prestar primeiros socorros. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da 

Categoria. 

 

LEIA-SE:  

CARGO: ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 

Requisitos para 

Provimento: 

Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior/Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Prestar assistência ao paciente realizando 

procedimentos de enfermagem dentro de suas 

competências técnicas e legais, em domicílio ou na 

Unidade de Saúde da Família. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da 

Categoria. 

http://www.metodoesolucoes.com.br/
http://www.metodoesolucoes.com.br/
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3- ONDE SE LIA: 

CARGO: ODONTÓLOGO 

Requisitos para Provimento: 
Idade 18 anos 

Escolaridade Ensino Superior / Registro no Conselho de Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 4 horas 

Semanal Carga horária 20 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Compreende os cargos que têm como atribuição prestar 

assistência odontológica em postos de saúde, escolas, 

creches e noutros locais públicos, bem como planejar, 

realizar e avaliar programas de saúde pública 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe da 

Categoria. 

 

LEIA-SE: 

 

CARGO: ODONTÓLOGO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 

Requisitos para 

Provimento: 

Idade Mínima de 18 anos 

Escolaridade 
Ensino Superior Completo / Registro no Cons. de 

Classe 

Jornada de Trabalho 
Diária Carga horária 8 horas 

Semanal Carga horária 40 horas 

Atribuições do Cargo 

Descrição 

Sintética 

Prestar assistência ao paciente realizando 

procedimentos dentro de suas competências 

técnicas e legais, em domicílio ou na Unidade de 

Saúde da Família. 

Descrição 

Analítica 

Atribuições conforme prevê o Conselho de Classe 

da Categoria. 

 

4- ONDE SE LIA: 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 Auxiliar Administrativo: 

Estado: poderes e funções, função administrativa e federação. Administração Pública: órgãos públicos e 

agentes públicos. Princípio da Administração Pública: princípios expressos e reconhecidos, modelos teóricos 

de administração pública. Controle da Administração Pública: Ministério Público, Tribunal de Contas da 

União e Controladoria Geral da União. Classificação e Conceitos dos Controles Quanto: a origem, ao 

momento, ao aspecto, à amplitude e aos órgãos. Poderes e Deveres do Administrador Público. Ato 

Administrativo: conceito, elementos, objeto, forma, motivo, finalidade, características, classificação, 

espécies, extinção, anulação e revogação. Contratos Administrativos: conceito, características, espécies, 

duração, prorrogação, renovação, cláusulas e convênios administrativos. Políticas Públicas: conceitos, 

características e classificação. Licitação: conceito, objetivo, princípios, dispensa de licitação, inexigibilidade, 

modalidades de licitação e pregão. Serviço Público: conceito, classificação, titularidade e princípios. 

Administração Direta e Indireta: conceito, natureza da função, abrangência e composição. Comunicação e 

Redação Oficial no Serviço Público. 

 

LEIA-SE: 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 Auxiliar de Administrativo: 

Noções Básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; liderança e trabalho em 

equipe; atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações interpessoais; organização e 

gestão de documentos; tipos de correspondências oficiais e suas especificações; controle de material de 

expediente: planejamento e utilização e organização do ambiente de trabalho. 

 

5- ONDE SE LIA: 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 Agente Admirativo:  

Noções Básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; liderança e trabalho em 

equipe; atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações interpessoais; organização e 

gestão de documentos; tipos de correspondências oficiais e suas especificações; controle de material de 

expediente: planejamento e utilização e organização do ambiente de trabalho. 

 

LEIA-SE: 

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 Agente Administrativo:  

Estado: poderes e funções, função administrativa e federação. Administração Pública: órgãos públicos e 

agentes públicos. Princípio da Administração Pública: princípios expressos e reconhecidos, modelos teóricos 

de administração pública. Controle da Administração Pública: Ministério Público, Tribunal de Contas da 

União e Controladoria Geral da União. Classificação e Conceitos dos Controles Quanto: a origem, ao 

momento, ao aspecto, à amplitude e aos órgãos. Poderes e Deveres do Administrador Público. Ato 

Administrativo: conceito, elementos, objeto, forma, motivo, finalidade, características, classificação, 

espécies, extinção, anulação e revogação. Contratos Administrativos: conceito, características, espécies, 

duração, prorrogação, renovação, cláusulas e convênios administrativos. Políticas Públicas: conceitos, 

características e classificação. Licitação: conceito, objetivo, princípios, dispensa de licitação, inexigibilidade, 

modalidades de licitação e pregão. Serviço Público: conceito, classificação, titularidade e princípios. 

Administração Direta e Indireta: conceito, natureza da função, abrangência e composição. Comunicação e 

Redação Oficial no Serviço Público. 

 

6- ONDE SE LIA: 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
 Professor de Matemática: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular; 
Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, 
DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
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Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´oeste-MT e PCCS. Números Radicais: 
operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução 
- problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; 
Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração 
de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - 
simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e 
inadequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume. 
 
  Professor de Letras/Português/ Inglês: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum 
Curricular; Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 
PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei 
nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. 43 PORTUGUES: 
Construção de competências e habilidades no ensino da língua portuguesa e da literatura. Análise 
textual: interpretação e compreensão, tema, ideia global ou tópico de parágrafos, argumento e objetivo 
defendido pelo autor, elementos característicos de cada gênero textual. Funções da linguagem. 
Paráfrase. Relações de intertextualidade. Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e 
subtendido. Níveis de linguagens. Coesão. Coerência. Relação de sentido. Sinonímia, antonímia, 
hiperonímia. Efeitos de sentido pretendido pelo uso de recursos lexicais e gramaticais. Relações lógico-
discursivas. Fonética e fonologia. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Morfologia (classe de 
palavras, processo de formação das palavras). Análise sintática dos períodos simples e composto. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Figuras de linguagem. Tipos de gramática. 
Literatura: trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, 
Naturalismo, Parnasianismo. Simbolismo, Pré-modernismo e Modernismo. Tendências 
contemporâneas. INGLÊS: Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e 
comuns, concretos e abstratos. Gêneros dos substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. 
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Artigos: definidos, indefinidos, outros determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, reflexivos, 
possessivos, relativos, interrogativos, demonstrativos, indefinidos e universais. Numerais: cardinais e 
ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções sintáticas, ordem na frase. Graus comparativo e 
superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, graus comparativos e superlativos. 
Verbos auxiliares. Tipos de verbo: regulares, irregulares, anômalos. Auxiliares primários: o emprego 
de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, modo e aspecto. Forma causativa. Vozes ativa e passiva. 
Concordância verbal. Phrasalverbs. Conectivos: preposições e locuções prepositivas. Conjunções e 
locuções conjuntivas, coesão textual. Discursodireto e indireto. Conditional sentences. Question tags. 
Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little. Processos de derivação e composição 
de palavras. Função sintática dos elementos na frase. Referência intra e extratextual. Estratégias de 
leitura: reconhecimento de diferentes tipos de texto (gêneros) e suas intenções comunicativas. 
Estratégias de leitura crítica para compreensão geral de pontos principais e detalhada. Compreensão 
do sentido global do texto (skimming), localização de informações específicas (scanning), identificação 
e compreensão da estrutura retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e compreensão do 
valor de marcadores discursivos na articulação das ideias do texto. Compreensão da relação entre as 
partes do texto. Estratégias de vocabulário (inferência lexical). Palavras cognatas. Referência 
contextual (pronominal e lexical). Interpretação textual. Exploração da predição como estratégia de 
leitura. Discurso direto e indireto. O ensino da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais.  
 
 Professor de Geografia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular. Bases 
legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT 
Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 
anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e 
construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 
psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 
Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Aspectos Físicos: 
Clima, Vegetação, Relevo, Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos Ambientais nos Ecossistemas 
Naturais e Agrícolas; Aspectos 44 Geográficos: Localização e Limites da Superfície Brasileira, Área e 
População; Aspectos Econômicos: Comércio, Indústria, Transportes e Comunicações, Agricultura, 
Energia e Turismo; Geografia Geral: As Relações Campo Cidade; O Positivismo como Fundamento da 
Geografia Tradicional e a Geografia Crítica; A Crise da Geografia na Atualidade; A Produção do Espaço 
Capitalista Mundial; A Globalização e os Mercados Regionais; Os PCN’S e o Ensino da Geografia; 
Geografia de Mato Grosso.  
 
 Professor de Educação Física: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular. 
Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, 
DRC/MT Anos Finais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
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9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.História da 
Educação Física no Brasil; Metodologia para ensino da educação física; Cultura corporal; Emprego da 
terminologia aplicada a Educação física; Fisiologia do exercício - abordagem neuromuscular; Estrutura 
e funções pulmonares; O Sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; 
Músculo esquelético (estrutura e função); Treinamento desportivo e atividades físicas.  Professor de 
História: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, Bases legais da educação 
nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e 
contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões 
e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão 
educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: 
concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. 
Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. 
Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean Piaget, Max Weber, Celso 
Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na perspectiva 
inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e educação 
especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos 
Metais. História Antiga: o surgimento da civilização. Civilização Egípcia. Civilização Hebraica. 
Civilização Grega. Civilização Romana. Política, sociedade e cultura no período Medieval. Modos de 
produção na história da humanidade. História moderna: A Expansão Marítima Europeia. Revolução 
Comercial. Formação das Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e Colonização da América. 
O Renascimento Cultural. Reforma Religiosa. Contrarreforma. Absolutismo. Iluminismo. 
Independência dos EUA. Intolerância Política: impacto das ações terroristas no mundo. Os movimentos 
de guerrilha. A atual política norte-americana e a luta 45 contra o terrorismo. História contemporânea: 
A Revolução Francesa. Era Napoleônica. Revolução Industrial. Doutrinas Sociais do século XIX. O 
imperialismo e Neocolonialismo do século XIX. Revolução Russa. Primeira e Segunda Guerra Mundial. 
Período Entre Guerras. Guerra Fria. Desintegração do Socialismo. Conflitos no Oriente Médio. Nova 
Ordem Mundial. HISTÓRIA DO BRASIL: Brasil Colonial, aspectos políticos, econômicos, sociais e 
culturais, a crise do Sistema Colonial e o processo de independência. Brasil monárquico: Primeiro 
Reinado. Período Regencial. Segundo Reinado. Brasil Republicano: República Velha. Era Vargas. 
República Liberal Populista. Ditadura Militar. Redemocratização. Brasil na Atualidade. História da 
América Espanhola: sociedade, política e religião dos países membros: da origem à atualidade. A 
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Conquista do Império Asteca. A invasão de Hernán Cortés ao império de Montezuma. Descobrimentos 
Espanhóis. Guerra do Uruguai. Guerra hispano-americana.  
 
 Professor de Biologia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, Bases 
legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), DRC/MT Anos Finais; 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 
anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e 
construção do conhecimento. Processo de ensinoaprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 
psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 
Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. Tendências e 
perspectivas do ensino de Ciências e Biologia em todos os níveis da Educação Básica. Conhecimento e 
linguagem no ensino de Ciências e Biologia. Planejamento de ensino em Ciências e Biologia: seleção de 
conteúdos e métodos. Dimensões da avaliação do ensino de Ciências e Biologia: entre o cotidiano 
escolar e as avaliações nacionais e internacionais. Materiais didáticos, novas tecnologias de informação 
e comunicação e o ensino de Ciências e Biologia. Contribuições das Ciências Sociais para a inserção de 
temas contemporâneos no ensino de Ciências e Biologia. Disciplinas e integração curricular no ensino 
de Ciências e Biologia. Políticas para a formação e docência no ensino de Ciências e Biologia. Teoria e 
prática na formação de professores de Ciências e Biologia. A experimentação; as coleções e o trabalho 
de campo no ensino de Ciências e Biologia. Prática de ensino e estágio supervisionado em Ciências 
Biológicas: trajetórias e desafios atuais.  
 
 Professor de Pedagogia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional comum curricular, Bases 
legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRCEI/MT, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: 
comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, 
importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos 
norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e 
construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 
psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean 
46 Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS 
 
LEIA-SE: 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
 Professor de Matemática: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular; 
PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei 
nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´oeste-MT e PCCS. Números Radicais: 
operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução 
- problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; 
Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração 
de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - 
simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e 
inadequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º 
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz 
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, 
capacidade, tempo e volume. 
 
  Professor de Letras/Português/ Inglês: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum 
Curricular; PCNs, DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da 
República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções 
pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e 
sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto 
políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional 
decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, 
construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de 
ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da 
aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria 
Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na perspectiva inclusiva; O 
atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e educação especial: 
ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos Servidores 
Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. 43 PORTUGUES: Construção de competências e habilidades 
no ensino da língua portuguesa e da literatura. Análise textual: interpretação e compreensão, tema, 
ideia global ou tópico de parágrafos, argumento e objetivo defendido pelo autor, elementos 
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característicos de cada gênero textual. Funções da linguagem. Paráfrase. Relações de intertextualidade. 
Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e subtendido. Níveis de linguagens. Coesão. Coerência. 
Relação de sentido. Sinonímia, antonímia, hiperonímia. Efeitos de sentido pretendido pelo uso de 
recursos lexicais e gramaticais. Relações lógico-discursivas. Fonética e fonologia. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação gráfica. Morfologia (classe de palavras, processo de formação das palavras). 
Análise sintática dos períodos simples e composto. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Figuras de linguagem. Tipos de gramática. Literatura: trovadorismo, Humanismo, 
Classicismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo. Simbolismo, 
Pré-modernismo e Modernismo. Tendências contemporâneas. INGLÊS: Substantivos. Tipos de 
substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, concretos e abstratos. Gêneros dos 
substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. Artigos: definidos, indefinidos, outros 
determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, 
demonstrativos, indefinidos e universais. Numerais: cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, 
funções sintáticas, ordem na frase. Graus comparativo e superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, 
funções sintáticas, graus comparativos e superlativos. Verbos auxiliares. Tipos de verbo: regulares, 
irregulares, anômalos. Auxiliares primários: o emprego de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, 
modo e aspecto. Forma causativa. Vozes ativa e passiva. Concordância verbal. Phrasalverbs. 
Conectivos: preposições e locuções prepositivas. Conjunções e locuções conjuntivas, coesão textual. 
Discursodireto e indireto. Conditional sentences. Question tags. Quantifiers: much, many, few, little, a 
lot of, lots of, a few, a little. Processos de derivação e composição de palavras. Função sintática dos 
elementos na frase. Referência intra e extratextual. Estratégias de leitura: reconhecimento de 
diferentes tipos de texto (gêneros) e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura crítica para 
compreensão geral de pontos principais e detalhada. Compreensão do sentido global do texto 
(skimming), localização de informações específicas (scanning), identificação e compreensão da 
estrutura retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e compreensão do valor de marcadores 
discursivos na articulação das ideias do texto. Compreensão da relação entre as partes do texto. 
Estratégias de vocabulário (inferência lexical). Palavras cognatas. Referência contextual (pronominal 
e lexical). Interpretação textual. Exploração da predição como estratégia de leitura. Discurso direto e 
indireto. O ensino da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  
 
 Professor de Geografia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, PCNs, 
DRC/MT Anos Finais; Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Aspectos Físicos: 
Clima, Vegetação, Relevo, Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos Ambientais nos Ecossistemas 
Naturais e Agrícolas; Aspectos 44 Geográficos: Localização e Limites da Superfície Brasileira, Área e 
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População; Aspectos Econômicos: Comércio, Indústria, Transportes e Comunicações, Agricultura, 
Energia e Turismo; Geografia Geral: As Relações Campo Cidade; O Positivismo como Fundamento da 
Geografia Tradicional e a Geografia Crítica; A Crise da Geografia na Atualidade; A Produção do Espaço 
Capitalista Mundial; A Globalização e os Mercados Regionais; Os PCN’S e o Ensino da Geografia; 
Geografia de Mato Grosso.  
 
 Professor de Educação Física: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, 
PCNs, DRC/MT Anos Finais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei 
nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.História da 
Educação Física no Brasil; Metodologia para ensino da educação física; Cultura corporal; Emprego da 
terminologia aplicada a Educação física; Fisiologia do exercício - abordagem neuromuscular; Estrutura 
e funções pulmonares; O Sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; 
Músculo esquelético (estrutura e função); Treinamento desportivo e atividades físicas.  Professor de 
História: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, Bases legais da educação 
nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC/MT Anos Finais, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e 
contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões 
e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão 
educacional decorrente da concepção do projeto político pedagógico. Planejamento participativo: 
concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. 
Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. 
Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, Jean Piaget, Max Weber, Celso 
Antunes, MariaMontessori; Identidade e diferenças na escola; A escola comum na perspectiva 
inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre escola comum e educação 
especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos Multifuncionais; Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste -MT e PCCS.Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos 
Metais. História Antiga: o surgimento da civilização. Civilização Egípcia. Civilização Hebraica. 
Civilização Grega. Civilização Romana. Política, sociedade e cultura no período Medieval. Modos de 
produção na história da humanidade. História moderna: A Expansão Marítima Europeia. Revolução 
Comercial. Formação das Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e Colonização da América. 
O Renascimento Cultural. Reforma Religiosa. Contrarreforma. Absolutismo. Iluminismo. 
Independência dos EUA. Intolerância Política: impacto das ações terroristas no mundo. Os movimentos 
de guerrilha. A atual política norte-americana e a luta 45 contra o terrorismo. História contemporânea: 
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A Revolução Francesa. Era Napoleônica. Revolução Industrial. Doutrinas Sociais do século XIX. O 
imperialismo e Neocolonialismo do século XIX. Revolução Russa. Primeira e Segunda Guerra Mundial. 
Período Entre Guerras. Guerra Fria. Desintegração do Socialismo. Conflitos no Oriente Médio. Nova 
Ordem Mundial. HISTÓRIA DO BRASIL: Brasil Colonial, aspectos políticos, econômicos, sociais e 
culturais, a crise do Sistema Colonial e o processo de independência. Brasil monárquico: Primeiro 
Reinado. Período Regencial. Segundo Reinado. Brasil Republicano: República Velha. Era Vargas. 
República Liberal Populista. Ditadura Militar. Redemocratização. Brasil na Atualidade. História da 
América Espanhola: sociedade, política e religião dos países membros: da origem à atualidade. A 
Conquista do Império Asteca. A invasão de Hernán Cortés ao império de Montezuma. Descobrimentos 
Espanhóis. Guerra do Uruguai. Guerra hispano-americana.  
 
 Professor de Biologia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional Comum Curricular, PCNs, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), DRC/MT Anos 
Finais; Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensinoaprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. Tendências e 
perspectivas do ensino de Ciências e Biologia em todos os níveis da Educação Básica. Conhecimento e 
linguagem no ensino de Ciências e Biologia. Planejamento de ensino em Ciências e Biologia: seleção de 
conteúdos e métodos. Dimensões da avaliação do ensino de Ciências e Biologia: entre o cotidiano 
escolar e as avaliações nacionais e internacionais. Materiais didáticos, novas tecnologias de informação 
e comunicação e o ensino de Ciências e Biologia. Contribuições das Ciências Sociais para a inserção de 
temas contemporâneos no ensino de Ciências e Biologia. Disciplinas e integração curricular no ensino 
de Ciências e Biologia. Políticas para a formação e docência no ensino de Ciências e Biologia. Teoria e 
prática na formação de professores de Ciências e Biologia. A experimentação; as coleções e o trabalho 
de campo no ensino de Ciências e Biologia. Prática de ensino e estágio supervisionado em Ciências 
Biológicas: trajetórias e desafios atuais.  
 
Professor de Pedagogia: Fundamentos da educação. BNCC-Base Nacional comum curricular, Bases 
legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, DRC-EI e 
DCR/MT anos iniciais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural 
da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. Processo de 
planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: 
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto 
político pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
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Bases psicológicas da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Teorias educacionais segundo Vygotsky, 
Jean Piaget, Max Weber, Celso Antunes, Maria Montessori; Identidade e diferenças na escola; A escola 
comum na perspectiva inclusiva; O atendimento educacional especializado - AEE; Articulação entre 
escola comum e educação especial: ações e responsabilidades compartilhadas; Sala de Recursos 
Multifuncionais; Estatuto dos Servidores Públicos de Mirassol D´Oeste-MT e PCCS. 
 
 

Registre-se, Publique-Se e Cumpra-Se. 

Mirassol D´Oeste - MT, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

Euclides Da Silva Paixão 

Prefeito Municipal 


