ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO
DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO
REFERENTE AO EDITAL N° 001/2016, PARA O
CARGO DE PROFESSOR DE INGLÊS
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS e a CONTEMAX CONSULTORIA, no
uso das atribuições que a cada um compete, torna público CONVOCAÇÃO PARA
REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, conforme anexo V, correspondente ao
conteúdo programático do concurso público referente ao Edital n° 01/2016, para o cargo de
PROFESSOR DE INGLÊS, em cumprimento à recomendação do Excelentíssimo Senhor
Prefeito.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todas as condições, requisitos mínimos exigidos para o provimento do cargo e
conteúdos programáticos, do cargo de PROFESSOR DE INGLÊS, serão mantidas de
acordo com o Edital nº 01/2016.
1.2. Será reaplicada a prova objetiva, conforme anexo V, correspondente ao conteúdo
programático do concurso público referente ao Edital n° 01/2016, para o cargo de
PROFESSOR DE INGLÊS
1.3. Poderão realizar a prova somente os candidatos que compareceram a prova aplicada no
dia 28 de Agosto de 2016.
2. DA APLICAÇÃO DA PROVA
2.1. Data prevista para realização da Prova será 11 de Setembro de 2016.
2.2. Local da Prova: ESCOLA DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO
2.3. Horário previsto para aplicação das provas será das 08 horas às 11 horas.
2.4. O fechamento dos portões ocorrerá, impreterivelmente, às 8 horas.
2.5. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 01 (uma) hora antes do início da
mesma, munidos de um documento oficial com foto e caneta azul ou preta.
2.6. É de responsabilidade exclusiva de o candidato identificar corretamente o seu local de
prova e comparecer no horário determinado por este edital.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalteradas as instruções definidas no Edital nº 01/2016.

3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar todas as publicações
referentes a este concurso público.
3.3. As demais considerações não expressas neste normativo permanecem inalteradas,
conforme disposto no Edital nº 01/2016
3.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Coremas/PB, 29 de Agosto de 2016.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência;
tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da
oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal;
estudo da crase; semântica e estilística.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica
Matemática Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de
três simples e compostas. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade.
Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria plana e
espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e
2º graus. Funções de 1º e 2° graus. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas
lineares. Polinômios.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES :
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável,
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional
e internacional.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS:
Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros
Curriculares Nacionais – língua estrangeira; compreensão de textos; relação texto-contexto;
conceito de gênero textual e de tipo de texto; verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais;
“phrasal verbs”; substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais;
expressando tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições; subordinação e
coordenação; coesão; marcadores discursivos; discurso direto e relatado; inglês escrito e
falado: contrastes principais.

A COMISSÃO

