ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

ADENDO Nº. 001/2015
O Prefeito Municipal de Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte e a Comissão Organizadora do
Concurso Público no uso de suas atribuições legais, resolvem incluir o conteúdo de Professor de
Ciências e Matemática (Ensino Fundamental Completo) ao Edital, conforme discriminação abaixo.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
A água, o solo e o ar. Noções da Matéria e Energia. A água – estados e propriedades. Ciclo da Água – O ar
composição Química. Ar comprimido e ar rarefeito. Pressão e combustão. O solo: As camadas da terra, rochas
e minerais. O Ambiente. Conceito da ecologia. População, comunidade, ecossistema e Biosfera. A Cadeia
Alimentar. Equilíbrio e Desequilíbrio. A água, o solo, o ar e a saúde. Os seres vivos: Noções sobre a origem
diversidade e classificação. Os cinco reios. Noções sobre evolução dos vertebrados. Características gerais,
sistemas e funções. Classificação dos vertebrados. Mamíferos, Aves, Répteis, anfíbios e Peixe. Noções sobre
a Evolução dos Invertebrados e características gerais e classificação. Autrópiodes; Moluscos; Equinodermos;
Anelídeos, Asquelmintos, Platelmintos; Celenterados; Poríferos. Noções sobre a evolução dos vegetais; os
grupos vegetais (criptogramas);l as algas e os fungos (características e importância); O reino protista. O reino
monera. Associações e adaptações do seres vivos. O homem e os demais seres vivos. O homem: células e
tecidos: funções do corpo humano. Digestão. Respiração. Circulação. Exceção. Ossos e músculos. Sistema
Nervoso. Órgão do sentido. Reprodução. Os genes. Matéria e Energia: propriedade da matéria. Estados físicos
da matéria. Fenômenos físicos e químicos. Medidas e unidades. Átomos: Número e Massa Atômica. Elementos
Químicos. Mistura e Soluções. Movimento, repouso e Inércia. Velocidade e Trajetória. Força. Ação e reação.
Atrito. Energia Mecânica e Trabalho. Propriedade da luz. Prima e cores. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
O som. O calor; sua propagação e dilatação. Corrente elétrica, atração e repulsão. Ímãs. A energia e o homem.
Recursos Tecnológicos: (Noções sobre as transformações dos recursos materiais e energéticos).
MATEMÁTICA COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Números naturais, números fracionários. Sistema de numeração decimal. Operações (soma, subtração,
multiplicação e divisão) com números naturais e com números fracionários. Geometria: medida de
comprimento e de área de figuras planas. Resolução de problemas envolvendo medidas de tempo, medidas de
comprimento, medidas de áreas de figuras planas, dinheiro. Resolução de problemas; representação do termo
desconhecido; Cálculo do termo desconhecido; Resolução de problemas. Divisibilidade; Múltiplos e divisores;
Conjunto dos múltiplos de um número; Conjunto dos divisores de um número; Números primos. Máximo divisor
comum; processos práticos para o cálculo do mdc; Números primos entre si. Mínimo múltiplo comum;
processos práticos para o cálculo do mmc; Propriedades do mmc.
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