SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2019 AO EDITAL Nº 002/2019,
DE 24 DE JANEIRO DE 2019

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, no
uso de suas atribuições legais conferidas por meio do Decreto Presidencial de 10/03/2015,
publicado no DOU Nº 47, de 11/03/2015, Seção 2, pág. 2, e, tendo em vista o disposto no Artigo
37, inciso II, da Constituição Federal do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1988, o Decreto nº 7.312, de 22/09/2010, publicado no DOU de 23/09/2010; as
alterações dadas pelo Decreto nº 8.259, de 29/05/2014, publicado no DOU de 30/05/2014, a
Portaria/MEC nº 926, de 10/09/2015, publicada no DOU de 11/09/2015, e de acordo com as
normas estabelecidas pelo Decreto nº 6.944, de 21/08/2009 e pela Portaria/MEC nº 243, de
03/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Nº 003/2019 ao EDITAL Nº 002/2019, de 24 de janeiro de 2019, referente ao Concurso Público
de Provas e Títulos para provimento de Cargos de PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO, de que trata a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, observados os
termos da Lei nº. 8.112/90, para o Quadro Permanente deste Instituto Federal e lotação em
quaisquer dos seus campi ou em outras Unidades que possam ser implantadas dentro do prazo de
validade deste concurso, conforme necessidade e determinação do IFAM, bem como das normas
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, conforme especificações a seguir.

Art. 1º Fica alterado o conteúdo programático do Anexo I do Edital nº 002/2019 de 24 de janeiro
de 2019, no que tange as áreas de LETRAS/ LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA
ESTRANGEIRA ESPANHOL e LETRAS/LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA
ESTRANGEIRA INGLÊS, os quais passam a viger com as seguintes redações:

ONDE SE LÊ:
LÍNGUA ESPANHOLA: Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia.
Sintaxe; Vocabulário. Compreensão de textos variados pertencentes aos diversos gêneros
textuais. Prática pedagógica do ensino da Língua Espanhola: Processo ensino aprendizagem
centrados nas competências e habilidades linguísticas. Contextualização e interdisciplinaridade
do ensino dos conteúdos. Métodos e técnicas de ensino. Recursos didáticos. Avaliação no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; Leitura como letramento; Comunicação
oral como letramento e Prática escrita como letramento.
LÍNGUA INGLESA: Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe.
Vocabulário. Compreensão e produção de gêneros textuais diversos. O processo ensinoaprendizagem na Língua Inglesa. Prática pedagógica do ensino da Língua Inglesa: Abordagem
comunicativa.
Abordagem
lexical.
Abordagem
reflexiva.
Interculturalidade
e
interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Competências para ensinar e aprender língua
inglesa. Avaliação do processo ensino e aprendizagem e de seus atores. Interação em sala de aula
e valorização do conhecimento prévio e de mundo do aluno. Conceito de letramento: aplicações
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ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira/Inglês, entre as quais: leitura como letramento,
comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento.
LEIA-SE:
LETRAS/ LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL:
Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe; Vocabulário. Compreensão de
textos variados pertencentes aos diversos gêneros textuais. Prática pedagógica do ensino da
Língua Espanhola: Processo ensino aprendizagem centrados nas competências e habilidades
linguísticas. Contextualização e interdisciplinaridade do ensino dos conteúdos. Métodos e
técnicas de ensino. Recursos didáticos. Avaliação no desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem; Leitura como letramento; Comunicação oral como letramento e Prática escrita
como letramento. LINGUAGEM E INTERAÇÃO: comunicação e mensagem; código, língua e
linguagem; a intencionalidade do discurso; funções da linguagem; figuras de linguagem.
LEITURA: Compreensão literal – relações de coerência: ideia de coerência; ideia principal;
detalhes de apoio, relações de causa e efeito, sequência temporal, sequência espacial, relações de
comparação e contraste. O processo de letramento. Relações coesivas: referência, substituição,
elipse, repetição. Indícios contextuais: definição, exemplo modificadores, recolocação, estruturas
paralelas, conectivos, repetição de palavras chave. Relações de sentido entre palavras:
sinonímia/antonímia/hiperonímia/hiponímia/campo semântico. Compreensão interpretativa:
propósito do autor, informações implícitas, distinção entre fato e opinião. Organização retórica:
generalização, exemplificação, descrição, definição, exemplificação/especificação, explanação,
classificação, elaboração. Seleção de inferência: compreensão crítica. PRODUÇÃO DE
TEXTOS: Gêneros textuais; tipologia textual; novo acordo ortográfico; recursos estilísticos e
estruturais (aspectos textuais, gramaticais e convenções da escrita). Fatores constitutivos de
relevância – coerência e coesão. ANÁLISE LINGUÍSTICA: norma culta e variedades
linguísticas; a relação entre a oralidade e a escrita; a linguagem da Internet. Aspectos gramaticais:
Estrutura da frase: modos de construção de orações segundo diferentes perspectivas de
ordenação. Estrutura do vocábulo: flexão dos vocábulos, seu valor e significação dentro de frases.
Aspectos normativos: regras padrão de concordância, regência e colocação. Emprego de certas
formas e palavras: modos verbais, aspectos verbais, pronome relativo, conjunção, pronome de
tratamento, pontuação, ortografia. Descrição linguística: unidades linguísticas: orações,
sintagmas, palavras, morfemas. Categorias semânticas: gênero, número, tempo, modo aspectos,
classificação dos vocábulos, processos de coordenação e subordinação, funções sintáticas e
papéis semânticos.
LETRAS/LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS:
Gramática: fonética e fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário. Compreensão e
produção de gêneros textuais diversos. O processo ensino-aprendizagem na Língua Inglesa.
Prática pedagógica do ensino da Língua Inglesa: Abordagem comunicativa. Abordagem lexical.
Abordagem reflexiva. Interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa.
Competências para ensinar e aprender língua inglesa. Avaliação do processo ensino e
aprendizagem e de seus atores. Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio
e de mundo do aluno. Conceito de letramento: aplicações ao ensino-aprendizagem de língua
estrangeira/Inglês, entre as quais: leitura como letramento, comunicação oral como letramento,
prática escrita como letramento. LINGUAGEM E INTERAÇÃO: comunicação e mensagem;
código, língua e linguagem; a intencionalidade do discurso; funções da linguagem; figuras de
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linguagem. LEITURA: Compreensão literal – relações de coerência: ideia de coerência; ideia
principal; detalhes de apoio, relações de causa e efeito, sequência temporal, sequência espacial,
relações de comparação e contraste. O processo de letramento. Relações coesivas: referência,
substituição, elipse, repetição. Indícios contextuais: definição, exemplo modificadores,
recolocação, estruturas paralelas, conectivos, repetição de palavras chave. Relações de sentido
entre palavras: sinonímia/antonímia/hiperonímia/hiponímia/campo semântico. Compreensão
interpretativa: propósito do autor, informações implícitas, distinção entre fato e opinião.
Organização
retórica:
generalização,
exemplificação,
descrição,
definição,
exemplificação/especificação, explanação, classificação, elaboração. Seleção de inferência:
compreensão crítica. PRODUÇÃO DE TEXTOS: Gêneros textuais; tipologia textual; novo
acordo ortográfico; recursos estilísticos e estruturais (aspectos textuais, gramaticais e convenções
da escrita). Fatores constitutivos de relevância – coerência e coesão. ANÁLISE LINGUÍSTICA:
norma culta e variedades linguísticas; a relação entre a oralidade e a escrita; a linguagem da
Internet. Aspectos gramaticais: Estrutura da frase: modos de construção de orações segundo
diferentes perspectivas de ordenação. Estrutura do vocábulo: flexão dos vocábulos, seu valor e
significação dentro de frases. Aspectos normativos: regras padrão de concordância, regência e
colocação. Emprego de certas formas e palavras: modos verbais, aspectos verbais, pronome
relativo, conjunção, pronome de tratamento, pontuação, ortografia. Descrição linguística:
unidades linguísticas: orações, sintagmas, palavras, morfemas. Categorias semânticas: gênero,
número, tempo, modo aspectos, classificação dos vocábulos, processos de coordenação e
subordinação, funções sintáticas e papéis semânticos.
Art. 2º Revogar o Edital de Retificação nº 02 ao Edital nº 02/2019, publicado no DOU nº 47 de
11.03.2019, páginas 44 e 45, seção 3.
Manaus/AM, 18 de março de 2019.

ANTONIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO
Reitor

