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ERRATA Nº. 03/2015 AO EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 001/2015 DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MACAÚBAS. 
 
A Comissão Organizadora do Concurso, constituída nos termos do Decreto nº. 059/2015 de 03 de junho de 2015, 
responsável pela estruturação, organização e coordenação do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Macaúbas, a ser realizado neste Município, no dia 30 de agosto de 2015, constatou equívoco na digitação dos 
dados que compõem o conteúdo programático para o cargo de BIÓLOGO, quando da omissão dos tópicos de 
Biologia Geral. Dessa forma, modifica o item 02. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS do Edital de Inscrição 
acrescendo os tópicos de Biologia Geral ao conteúdo especifico de Biólogo, que passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
“ONDE SE LÊ” 
 
BIÔLOGO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Definições ecológicas e discriminação dos níveis organizacionais em ecologia 2. Ecossistemas 
marinhos 3. Energia nos Ecossistemas Marinhos (fluxo energético, produção primária e secundária) 4. Ciclos biogeoquímicos em 
Ecossistemas Marinhos 5. Fatores limitantes e ambiente físico em Ecossistemas Marinhos 6. Alocação e aquisição de recursos em 
Ecossistemas Marinhos (limites de tolerância, valência ecológica, Forrageamento e eficiência alimentar) 7. Interferências humanas no meio 
ambiente marinho (Eutrofização) 8. Ecologia fisiológica em ambientes marinhos (homeostase, processos fisiológicos respondendo ao 
ambiente físico, adaptações morfo-fisiológicas, ecotipos e regras ecogeográficas) 9. Ecologia evolutiva em ambientes marinhos (tipos de 
seleção natural, processos de especiação e evolutivos) 10. Dispersão e barreiras biogeográficas em ambientes marinhos 11. Métodos de 
amostragens em ambientes marinhos 12. Distribuição espacial em ambientes marinhos 13. Dinâmica Populacional de organismos marinhos 
14. Interações Interespecíficas em ambientes marinhos 15. Comunidades marinhas (sucessão ecológica, dominância, diversidade e 
equitabilidade) 16. Adaptação de organismos marinhos 17. Estratégias bionômicas de populações marinhas: padrões de crescimento 
individual, da taxa de crescimento, do tamanho corporal, e ciclos de vida. 

 
 
“LEIA-SE” 
 
BIÓLOGO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Aspectos gerais na organização e funcionamento da célula; diferenciação entre células, tecidos e 
sistemas; estudo dos tecidos. 2 - Características anatômicas e filosóficas do ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos 
aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios, excretor, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. 3 - Origem, evolução, classificação e 
características dos seres vivos – ecossistemas, populações e comunidade. 4 - Relação Produtor/ Consumidor/ decompositor. 5 – A 
transmissão da vida – herança biológica, a hereditariedade. 6 - Ecologia: ecossistema, relações tróficas e biomas. 7 - O homem e a biosfera: 
poluição e degradação ambiental. 8. Definições ecológicas e discriminação dos níveis organizacionais em ecologia. 9. Ecossistemas marinhos. 
10. Energia nos Ecossistemas Marinhos (fluxo energético, produção primária e secundária). 11. Ciclos biogeoquímicos em Ecossistemas 
Marinhos. 12. Fatores limitantes e ambiente físico em Ecossistemas Marinhos. 13. Interferências humanas no meio ambiente marinho 
(Eutrofização). 14. Ecologia fisiológica em ambientes marinhos (homeostase, processos fisiológicos respondendo ao ambiente físico, 
adaptações morfofisiológicas, ecotipos e regras ecogeográficas) 15. Ecologia evolutiva em ambientes marinhos (tipos de seleção natural, 
processos de especiação e evolutivos) 16. Dispersão e barreiras biogeográficas em ambientes marinhos 17. Métodos de amostragens em 
ambientes marinhos 18. Dinâmica Populacional de organismos marinhos. 19. Interações Interespecíficas em ambientes marinhos. 20. 
Adaptação de organismos marinhos 21. Estratégias bionômicas de populações marinhas: padrões de crescimento individual, da taxa de 
crescimento, do tamanho corporal, e ciclos de vida. 
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