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Esta Ã© a Ãºltima semana para quem pretende se inscrever no concurso SME RJ 2019
(Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro), Ã³rgÃ£o vinculado Ã Prefeitura do
Rio de Janeiro, com oferta de 400 vagas para agente educador II. O prazo termina Ã s 23h59
da prÃ³xima quinta-feira (11).
Destinado a profissionais que possuem ensino mÃ©dio, o cargo tem jornada semanal de 40
horas e paga R$ 1.528,83, jÃ¡ considerando o auxÃ-lio-transporte de R$ 178,20. AlÃ©m disso,
os contratados receberÃ£o benefÃ-cio alimentaÃ§Ã£o.
Do total de postos em disputa, o edital reserva 23 a pessoas com deficiÃªncia e 80 a
candidatos que se autodeclararem negros ou Ã-ndios.
As inscriÃ§Ãµes sÃ£o recebidas apenas pela internet, mediante o preenchimento de
formulÃ¡rio disponÃ-vel no endereÃ§o http://www.prefeitura.rio/web/portaldeconcursos. O valor
da taxa Ã© de R$ 80.
AvaliaÃ§Ã£o da Prefeitura RJ
Marcada para 16 de junho, a prova objetiva cobrarÃ¡ a resoluÃ§Ã£o de 40 questÃµes de
mÃºltipla escolha sobre lÃ-ngua portuguesa, matemÃ¡tica e Estatuto da CrianÃ§a e do
Adolescente.
A divulgaÃ§Ã£o do gabarito estÃ¡ prevista para o segundo dia Ãºtil seguinte ao da
realizaÃ§Ã£o do exame, no DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio. O resultado final serÃ¡ publicado
pelo mesmo canal.
O concurso da SME RJ terÃ¡ validade de dois anos, a contar da sua homologaÃ§Ã£o. O prazo
poderÃ¡ ser prorrogado uma vez, a critÃ©rio da prefeitura, conforme estabelece o edital.
ConteÃºdo programÃ¡tico da SME RJ
Confira as disciplinas que serÃ£o abordadas na prova do concurso da SME RJ 2019:
LÃ-ngua portuguesa Â– 1. CompreensÃ£o e interpretaÃ§Ã£o de texto contemporÃ¢neo. 1.1
Estrutura do texto em funÃ§Ã£o do modo de organizaÃ§Ã£o (descriÃ§Ã£o, narraÃ§Ã£o,
argumentaÃ§Ã£o, injunÃ§Ã£o). 1.2 LocalizaÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes explÃ-citas. 1.3
InferÃªncia de informaÃ§Ãµes implÃ-citas 1.4 Significado de vocÃ¡bulos e expressÃµes no
contexto. 1.5 Uso e funÃ§Ã£o de diferentes recursos gramaticais e discursivos tendo em vista o
gÃªnero de texto e a intenÃ§Ã£o comunicativa. 2. AdequaÃ§Ã£o da lÃ-ngua ao contexto de
uso. 2.1 RedaÃ§Ã£o e reescrita de frases. 2.2 Uso coloquial e escrito; informal e formal. 3.
Ortografia oficial. 3.1 AcentuaÃ§Ã£o grÃ¡fica. 3.2 Emprego de letras. 4. Uso e funÃ§Ã£o das
diferentes classes gramaticais na construÃ§Ã£o de sentido do texto escrito. 4.1 Artigo, numeral
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e substantivo. 4.2 Pronomes. 4.3 AdvÃ©rbio e adjetivo. 4.4 PreposiÃ§Ã£o. 5. FlexÃ£o verbal.
5.1 Efeitos de sentido de tempos, modos e vozes verbais. 5.2 ConcordÃ¢ncia verbal. 6.
FlexÃ£o e concordÃ¢ncia nominal. 7. RegÃªncia nominal e verbal. 7.1 OcorrÃªncia de crase. 8.
RelaÃ§Ãµes de sentido entre oraÃ§Ãµes e segmentos de texto. 8.1 IdentificaÃ§Ã£o de
relaÃ§Ãµes lÃ³gicas estabelecidas por conectores que conferem coesÃ£o e coerÃªncia ao
texto. 9. Emprego dos sinais de pontuaÃ§Ã£o. OBS: A prova priorizarÃ¡ a consciÃªncia no uso
da lÃ-ngua portuguesa escrita e nÃ£o a nomenclatura gramatical. ReferÃªncias: AZEREDO,
JosÃ© Carlos. GramÃ¡tica Houaiss da LÃ-ngua Portuguesa. 2.ed. SÃ£o Paulo: Publifolha,
2014. 5 reimp. da 3 ed. de 2010. BECHARA, Evanildo. Moderna GramÃ¡tica Portuguesa. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. CUNHA, Celso e Lindley Cintra, L. F. Nova GramÃ¡tica do
PortuguÃªs ContemporÃ¢neo. 5. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. FERREIRA, AurÃ©lio
Buarque de Holanda. DicionÃ¡rio AurÃ©lio da LÃ-ngua Portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo,
2010.
MatemÃ¡tica Â– 1. Sistemas de numeraÃ§Ã£o. NÃºmero primo, algoritmo da divisÃ£o.
CritÃ©rios de divisibilidade; MÃ¡ximo divisor comum (entre nÃºmeros inteiros); MÃ-nimo
mÃºltiplo comum (entre nÃºmeros inteiros). 2. Conjuntos NumÃ©ricos: operaÃ§Ãµes:
adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o, multiplicaÃ§Ã£o, divisÃ£o, potenciaÃ§Ã£o e radiciaÃ§Ã£o nos
conjuntos numÃ©ricos; Propriedades dessas operaÃ§Ãµes; MÃ©dias (aritmÃ©tica simples e
ponderada). MÃ³dulo; Desigualdades; Intervalos; Sistemas de medida. 3. Proporcionalidade:
razÃµes e proporÃ§Ãµes: propriedades; Regra de trÃªs simples e composta; Percentagem;
Juros simples. 4. RelaÃ§Ãµes e FunÃ§Ãµes: relaÃ§Ãµes binÃ¡rias; DomÃ-nio, contradomÃ-nio,
imagem direta de funÃ§Ãµes; GrÃ¡ficos de relaÃ§Ãµes; FunÃ§Ãµes: definiÃ§Ã£o e
representaÃ§Ã£o; FunÃ§Ãµes crescentes, decrescentes e periÃ³dicas; FunÃ§Ã£o inversa. 5.
FunÃ§Ãµes afins, lineares e quadrÃ¡ticas Â– propriedades, raÃ-zes, grÃ¡ficos. 6. Exponenciais
e Logaritmos: funÃ§Ãµes exponenciais e logarÃ-tmicas; propriedades e grÃ¡ficos. MudanÃ§a
de base; EquaÃ§Ãµes e inequaÃ§Ãµes exponenciais e logarÃ-tmicas. 7. Trigonometria no
triÃ¢ngulo retÃ¢ngulo; FunÃ§Ãµes trigonomÃ©tricas: seno, cosseno, tangente, cotangente;
propriedades e grÃ¡ficos; EquaÃ§Ãµes trigonomÃ©tricas. 8. SequÃªncias: progressÃµes
aritmÃ©ticas: termo geral, soma dos termos, relaÃ§Ã£o entre dois termos, propriedades;
ProgressÃµes geomÃ©tricas: termo geral, relaÃ§Ã£o entre dois termos, soma e produto dos
termos, propriedades. 9. AnÃ¡lise CombinatÃ³ria: princÃ-pio fundamental da contagem;
Arranjos, permutaÃ§Ãµes e combinaÃ§Ãµes simples e com repetiÃ§Ãµes; BinÃ´mio de
Newton; TriÃ¢ngulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operaÃ§Ãµes com matrizes:
adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o e multiplicaÃ§Ã£o; Propriedades dessas operaÃ§Ãµes; Sistemas
lineares e matrizes; ResoluÃ§Ã£o, discussÃ£o e interpretaÃ§Ã£o geomÃ©trica de sistemas
lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ã‚ngulos. TriÃ¢ngulos e quadrilÃ¡teros; Igualdade e
semelhanÃ§a de triÃ¢ngulos. RelaÃ§Ãµes mÃ©tricas nos triÃ¢ngulos. CÃ-rculos e discos;
PolÃ-gonos regulares e relaÃ§Ãµes mÃ©tricas; Feixes de retas; Ã•reas e perÃ-metros. 12.
Geometria Espacial: retas e planos no espaÃ§o: paralelismo e perpendicularidade entre retas,
entre retas e planos e entre planos; Prismas e pirÃ¢mides; CÃ¡lculo de Ã¡reas e volumes;
Cilindro, cone, esfera e bola: cÃ¡lculo de Ã¡reas e volumes; Poliedros e relaÃ§Ã£o de Euler. 13.
Geometria AnalÃ-tica: coordenadas cartesianas. EquaÃ§Ãµes e grÃ¡ficos. DistÃ¢ncia entre
dois pontos; Estudo da equaÃ§Ã£o da reta: interseÃ§Ãµes de duas ou mais retas (no plano);
Retas paralelas e perpendiculares, feixes de retas; DistÃ¢ncia de um ponto a uma reta, Ã¡reas
de triÃ¢ngulos, circunferÃªncias e cÃ-rculos. 14. NÃºmeros Complexos: mÃ³dulo, argumento,
forma algÃ©brica; OperaÃ§Ãµes com nÃºmeros complexos: adiÃ§Ã£o subtraÃ§Ã£o,
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multiplicaÃ§Ã£o, divisÃ£o e potenciaÃ§Ã£o. 15. PolinÃ´mios: conceitos; AdiÃ§Ã£o e
multiplicaÃ§Ã£o de polinÃ´mio; Algoritmos de divisÃ£o; FatoraÃ§Ã£o. EquaÃ§Ãµes
polinomiais; RelaÃ§Ãµes entre coeficientes e raÃ-zes. RaÃ-zes reais e complexas; RaÃ-zes
racionais e polinÃ´mios com coeficientes inteiros. 16. EstatÃ-stica bÃ¡sica: conceito, coleta de
dados, amostra; GrÃ¡ficos e tabelas: interpretaÃ§Ã£o. MÃ©dia (aritmÃ©tica simples e
ponderada), moda e mediana; Desvio padrÃ£o. 17. Probabilidades: espaÃ§o amostral;
Experimentos aleatÃ³rios; Probabilidades. ReferÃªncias: Iezzi, Gelson. MatemÃ¡tica CiÃªncia e
aplicaÃ§Ãµes. V. 1, 2, 3 Â– Ensino MÃ©dio. Editora Atual. 8Âª ediÃ§Ã£o. 2014. PAIVA, Manoel
Rodrigues. MatemÃ¡tica. V. 1, 2, 3,. Editora Moderna Plus. 3a EdiÃ§Ã£o 2015. Dante, Luiz
Roberto. MatemÃ¡tica - contexto e aplicaÃ§Ã£o V. 1, 2, 3 Â– Editora Atica 5Âª Ed 2011.
Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente Â– Lei nÂº 8.069/90 de 13/07/1990 e atualizaÃ§Ãµes.
DisponÃ-vel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm.
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