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EDITAL Nº 01/2020 – ANEXO lII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGO: Coordenador (a)
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Superior em Pedagogia e/ou Psicologia e/ou Serviço Social com
registro no respectivo Conselho.
PROVAS: Língua Portuguesa; Matemática; Conhecimentos Específicos e Gerais.
1) LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto; morfologia; vocabulário; ortografia;
pontuação; sílabas; acentuação gráfica; classes gramaticais; conjugação de verbos usuais; regência;
concordância verbal e nominal; classe; estrutura e formação de palavras; estilística: figuras de sintaxe;
figuras de palavras; figuras de pensamento; linguagem figurada; discurso direto e indireto; significação
das palavras; sintaxe; análise sintática; emprego de pronomes; formas de tratamento; interpretação de
textos; versificação;uso dos porquês;fonética e fonologia; semântica; literatura brasileira; suas escolas
e seus escritores; funções da linguagem; termos essenciais da oração; vícios de linguagem;
semântica; gramática; divisão silábica; crase; classes gramaticais variáveis; termos integrantes da
oração; orações coordenadas; orações subordinadas: substantivos; encontros vocálicos; encontros
consonantais; dígrafo; sílaba; sinais de pontuação; sinônimos; antônimos; homônimos; substantivo;
adjetivo; numeral; verbo; advérbio; preposição; linguagem coloquial e formal; sentido figurado; gênero
(masculino/feminino); concordância entre adjetivos e substantivos.
2) MATEMÁTICA: Álgebra; peso e medidas; raciocínio lógico; frações;; desigualdades; divisibilidade;
fatoração; razões e proporções; porcentagem e juros simples; relações de dependência entre
grandezas; princípio de contagem; grandezas; unidades de medida e escalas; comprimentos; áreas e
volumes; noções de probabilidade; sistemas; equações; capacidade; números relativos inteiros e
fracionários; operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; frações ordinárias
e decimais; números decimais; propriedades e operações; sistema de medidas de tempo; sistema
métrico decimal; números e grandezas proporcionais; razões e proporções; regra de três simples e
composta; porcentagem; juros simples – juros; capital; tempo; taxas e montante; média aritmética
simples e ponderada; conjunto de números reais e conjunto de números racionais e problemas
envolvendo os itens do programa.
3) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal nº. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) atualizada pela Lei Federal 12.696/12 e Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
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4) CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos socioeconômicos e geográficos da região/município de
atuação; acontecimentos recentes e relevantes(econômicos, esportivos, meio ambiente, políticos e
segurança pública) no âmbito municipal, estadual, nacional e mundial.

CARGO: Assistente Social
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Superior em Serviço Social com registro no Conselho (CRESS).
PROVAS: Língua Portuguesa;Matemática; Conhecimentos Específicos e Gerais.
1) LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto; morfologia; vocabulário; ortografia;
pontuação; sílabas; acentuação gráfica; classes gramaticais; conjugação de verbos usuais; regência;
concordância verbal e nominal; classe; estrutura e formação de palavras; estilística: figuras de sintaxe;
figuras de palavras; figuras de pensamento; linguagem figurada; discurso direto e indireto; significação
das palavras; sintaxe; análise sintática; emprego de pronomes; formas de tratamento; interpretação de
textos; versificação;uso dos porquês;fonética e fonologia; semântica; literatura brasileira; suas escolas
e seus escritores; funções da linguagem; termos essenciais da oração; vícios de linguagem;
semântica; gramática; divisão silábica; crase; classes gramaticais variáveis; termos integrantes da
oração; orações coordenadas; orações subordinadas: substantivos; encontros vocálicos; encontros
consonantais; dígrafo; sílaba; sinais de pontuação; sinônimos; antônimos; homônimos; substantivo;
adjetivo; numeral; verbo; advérbio; preposição; linguagem coloquial e formal; sentido figurado; gênero
(masculino/feminino); concordância entre adjetivos e substantivos.
2) MATEMÁTICA: Álgebra; peso e medidas; raciocínio lógico; frações;; desigualdades; divisibilidade;
fatoração; razões e proporções; porcentagem e juros simples; relações de dependência entre
grandezas; princípio de contagem; grandezas; unidades de medida e escalas; comprimentos; áreas e
volumes; noções de probabilidade; sistemas; equações; capacidade; números relativos inteiros e
fracionários; operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; frações ordinárias
e decimais; números decimais; propriedades e operações; sistema de medidas de tempo; sistema
métrico decimal; números e grandezas proporcionais; razões e proporções; regra de três simples e
composta; porcentagem; juros simples – juros; capital; tempo; taxas e montante; média aritmética
simples e ponderada; conjunto de números reais e conjunto de números racionais e problemas
envolvendo os itens do programa.
3) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal nº. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) atualizada pela Lei Federal 12.696/12.
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4) CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos socioeconômicos e geográficos da região/município de
atuação; acontecimentos recentes e relevantes(econômicos, esportivos, meio ambiente, políticos e
segurança pública) no âmbito municipal, estadual, nacional e mundial.

CARGO: Psicólogo (a)
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Superior em Psicologia com registro no Conselho (CRP).
PROVAS: Língua Portuguesa;Matemática; Conhecimentos Específicos e Gerais.
1) LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto; morfologia; vocabulário; ortografia;
pontuação; sílabas; acentuação gráfica; classes gramaticais; conjugação de verbos usuais; regência;
concordância verbal e nominal; classe; estrutura e formação de palavras; estilística: figuras de sintaxe;
figuras de palavras; figuras de pensamento; linguagem figurada; discurso direto e indireto; significação
das palavras; sintaxe; análise sintática; emprego de pronomes; formas de tratamento; interpretação de
textos; versificação;uso dos porquês;fonética e fonologia; semântica; literatura brasileira; suas escolas
e seus escritores; funções da linguagem; termos essenciais da oração; vícios de linguagem;
semântica; gramática; divisão silábica; crase; classes gramaticais variáveis; termos integrantes da
oração; orações coordenadas; orações subordinadas: substantivos; encontros vocálicos; encontros
consonantais; dígrafo; sílaba; sinais de pontuação; sinônimos; antônimos; homônimos; substantivo;
adjetivo; numeral; verbo; advérbio; preposição; linguagem coloquial e formal; sentido figurado; gênero
(masculino/feminino); concordância entre adjetivos e substantivos.
2) MATEMÁTICA: Álgebra; peso e medidas; raciocínio lógico; frações;; desigualdades; divisibilidade;
fatoração; razões e proporções; porcentagem e juros simples; relações de dependência entre
grandezas; princípio de contagem; grandezas; unidades de medida e escalas; comprimentos; áreas e
volumes; noções de probabilidade; sistemas; equações; capacidade; números relativos inteiros e
fracionários; operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; frações ordinárias
e decimais; números decimais; propriedades e operações; sistema de medidas de tempo; sistema
métrico decimal; números e grandezas proporcionais; razões e proporções; regra de três simples e
composta; porcentagem; juros simples – juros; capital; tempo; taxas e montante; média aritmética
simples e ponderada; conjunto de números reais e conjunto de números racionais e problemas
envolvendo os itens do programa.
3) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal nº. 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) atualizada pela Lei Federal 12.696/12.
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4) CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos socioeconômicos e geográficos da região/município de
atuação; acontecimentos recentes e relevantes(econômicos, esportivos, meio ambiente, políticos e
segurança pública) no âmbito municipal, estadual, nacional e mundial.

CARGO: Auxiliar Administrativo
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino médio completo.
PROVAS: Língua Portuguesa;Matemática e Conhecimentos Gerais.
1) LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto; separação de silaba; adjetivo;
substantivo; pronomes; advérbios; regras de acentuação; conjunções; ortografia; gênero; emprego de
crase; figuras de linguagem; compreensão e interpretação de textos; morfologia: classes de palavras
variáveis e invariáveis: conceito; classificação e emprego; sintaxe: frase; oração; período simples e
composto; termos da oração; discurso direto e discurso indireto; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos; semântica: sinonímia; antonímia;
homonímia; paronímia; conotação e denotação; vícios de linguagem; figuras de sintaxe; de
pensamento e de linguagem.
2) MATEMÁTICA: Álgebra; pesoemedidas; raciocíniológico; frações; operação em conjuntos
numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais); desigualdades; divisibilidade; fatoração; razões e
proporções; porcentagem; juros simples; relações de dependência entre grandezas; princípio de
contagem; grandezas; unidades de medida e escalas; comprimentos; áreas e volumes; noções de
probabilidade; sistemas e equações.
3) CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos socioeconômicos e geográficos da região/município de
atuação; acontecimentos recentes e relevantes(econômicos, esportivos, meio ambiente, políticos e
segurança pública) no âmbito municipal, estadual, nacional e mundial.

CARGO: Motorista
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habitação – Categ. B.
PROVAS: Língua Portuguesa; Matemática e Conhecimentos Gerais.
1) LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto; separação de silaba; adjetivo;
substantivo; pronomes; advérbios; regras de acentuação; conjunções; ortografia; gênero; emprego de
crase; figuras de linguagem; compreensão e interpretação de textos; morfologia: classes de palavras
variáveis e invariáveis: conceito; classificação e emprego; sintaxe: frase; oração; período simples e
composto; termos da oração; discurso direto e discurso indireto; concordância nominal e verbal;
regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos; semântica: sinonímia; antonímia;
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homonímia; paronímia; conotação e denotação; vícios de linguagem; figuras de sintaxe; de
pensamento e de linguagem.
2) MATEMÁTICA: Álgebra; pesoemedidas; raciocíniológico; frações; operação em conjuntos
numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais); desigualdades; divisibilidade; fatoração; razões e
proporções; porcentagem; juros simples; relações de dependência entre grandezas; princípio de
contagem; grandezas; unidades de medida e escalas; comprimentos; áreas e volumes; noções de
probabilidade; sistemas e equações.
3) CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos socioeconômicos e geográficos da região/município de
atuação; acontecimentos recentes e relevantes (econômicos, esportivos, meio ambiente, políticos e
segurança pública) no âmbito municipal, estadual, nacional e mundial.

Corinto/MG, 13 de janeiro de 2020.
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