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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EDITAL N.º 04/2012/SEAD/SEE
 PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Comissão do Concurso Público torna público a
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do Edital nº. 01/2012 SEAD/SEE, do Concurso de
Provas Objetivas e Títulos, para o ingresso no Cargo de Professor de Educação Bási ca 3
da Carreira do Magistério Estadual , publicado no Diário Oficial do Estado em 09/10/2012, no
âmbito da Secretaria de Estado da Educação, conforme o disposto na Lei n.º 7.419, de 15 de outubro
de 2003, alterações posteriores e pelas normas estabelecidas neste Edital, conforme segue:
1. PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para o concurso público serão recebidas exclusivamente por meio da internet, no
período entre as 9 horas do dia 10/10/2012, e às 23 horas e 59 minutos do dia 11/11/2012, (horário
de Brasília).
1.2 Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida, caso queiram participar do
certame, deverão inscrever-se normalmente até o dia 11/11/2012 e efetuar o pagamento do boleto
bancário.
1.3  O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de vencimento constante
do seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia subsequente ao
término da inscrição. O candidato que não tiver efetuado o pagamento da inscrição até o dia
imediatamente subsequente ao término da inscrição, ficará impossibilitado de participar do con-
curso.
1.4 Candidatos, portadores de deficiência ou não, que necessitem de condições especiais para a
realização das provas objetivas, devem enviar, via Sedex ou carta registrada com aviso de recebi-
mento (AR), requerimento assinado ao IBFC situado na Av. Dr. José Maciel, 560, Jardim Maria
Rosa, Taboão da Serra-SP, CEP: 06763-270, até o dia 12/11/2012, declarando o tipo de condição
especial necessária por meio de requerimento de prova especial, ANEXO III, acompanhado de
laudo médico.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As demais disposições do edital de abertura e suas retificações permanecem inalteradas.
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA:
Compreensão de textos. Reescrita de passagens do texto. Denotação e conotação. Ortografia:
emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de palavras e suas flexões. Processo de formação
de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias
nominal e verbal. Regências nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação
dos pronomes. Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia,
paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Coletivos. Funções sintáticas de termos e de ora-
ções. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.
MATEMÁTICA:
Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e operações.
Expressões numéricas. Equações do 1º e 2º  graus. Problemas. Sistemas de medida de tempo.
Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas propor-
cionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. Conjuntos Numéricos:
Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração, Números Racionais e
Irracionais, reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de
ordem e intervalos), Operações.
INFORMÁTICA BÁSICA:
Ambiente operacional Windows (XP). Fundamentos do Windows, operações com janelas, menus,
barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas,
movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e exclusão de arquivos e pastas,
compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do Windows: resolução da
tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela; Windows Explorer.
Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e utilização de tecnologias,
ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. Ferramentas de Busca e
Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007 - Word. Conceitos básicos. Criação de
documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabe-
las e tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão.
Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007 - Excel.
Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação.
Fórmulas e funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso
dos recursos. Correio Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e
recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. Ícones.
Atalhos de teclado. Segurança da Informação.  Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Tópicos relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-
relações e suas vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comuni-
dade, do estado, do país e do planeta. Geografia, economia e aspectos culturais da região Nordeste
e do Estado da Paraíba.


