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PARA OS CARGOS DE PROFESSOR  
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES) 
 

1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia 
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade; 
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de 
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, 
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia; 
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da 
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10. 
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de 
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.  
 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (10 QUESTÕES) 
 

1. Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações, Decreto nº 5.622/2005 e suas 

alterações. 2. Lei nº 12.796/2013 e suas alterações. 3. Lei nº 11.494/2007 e suas alterações: financiamento da educação - 

problemas e desafios. 4. Plano Nacional de Educação no contexto das políticas atuais. 5. Magistério, profissionalização e 

valorização na atualidade. 6. Currículo escolar e o sentido social, político e cultural do conhecimento. 7. Currículo e as 

relações etnicorraciais e de gênero na escola. 8. Didática, planejamento e organização dos processos educativos. 9. A 

avaliação e seu papel nos processos de aprendizagem. 10. A função social da escola: limites e possibilidades. 11. Escola e 

inclusão social: possibilidades e desafios. 12. Gestão democrática e participação social como processos educativos. 13. 

Gestão e organização escolar. 14. A formação docente frente às mudanças no mundo do trabalho. 15. Processos 

educativos e o uso da informática. 16. A relação professor-aluno e seus reflexos na prática pedagógica. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES) 
 

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: GEOGRAFIA: 1. Importância e aplicação dos estudos geográficos. 2. 

Categorias Geográficas: lugar; paisagem; território; região; espaço geográfico. 3. Noções de Cartografia: localização e 

orientação; escala; leitura e interpretação de mapas; representação cartográfica. 4. Tecnologias aplicadas a Cartografia: 

sensoriamento remoto; sistema de posicionamento global; cartografia e informática. 5. Geografia Geral. 5.1. Aspectos 

Físicos: origem e tipos de rocha; camadas da terra; formas de relevo; elementos e fatores climáticos; tipos de chuva; tipos 

de formações vegetais e distribuição da vegetação mundial; ciclo hidrológico; hidrografia. 5.2. Aspectos 

Socioeconômicos: a nova ordem mundial; revolução técnicocientífica; a nova divisão internacional do trabalho - Nova 

DIT; conflitos geopolíticos e étnicos atuais. 5.3. Geografia da População: conceitos demográficos fundamentais; teorias 

demográficas; transição demográfica; pirâmides etárias; migrações; distribuição da população pelos setores da economia; 

5.4. Geografia da Produção: produção agropecuária; indústria; agroindústria; transporte; e energia. 5.5. Aspectos 

Ambientais: uso dos recursos naturais; problemas ambientais urbanos e rurais; conservação e preservação ambiental; 

consumo e meio ambiente. 6. Geografia do Brasil. 6.1. Regionalização: divisões regionais do Brasil; aspectos 

econômicos, sociais e físicos das regiões brasileiras; os domínios da natureza no Brasil e o processo de transformações ao 

longo da história. 6.2. População do Brasil: formação; evolução; distribuição territorial; pirâmides etárias; migrações 

internas e externas. 6.3. Geografia Econômica do Brasil: industrialização; urbanização e metropolização; a questão 

agrária brasileira; modelos de produção agrária; estrutura fundiária; movimentos sociais no campo e conflitos pela terra; 

energia; transporte e infraestrutura.  
 
 

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
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Edital nº 001/2017  – Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios-PI 

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: HISTÓRIA: 1.História Geral: periodização da história; periodização 

eurocêntrica; manifestações e realizações culturais como elementos fundamentais no estudo da história; 

principais civilizações da antiguidade: mesopotâmia, persas, egípcios, hebreus, gregos e romanos; o Feudalismo; a 

Idade Moderna; o Iluminismo; as Grandes Navegações; o Capitalismo Monopolista: a Colonização da América; a 

Revolução Francesa; a Revolução Industrial; a Primeira Guerra Mundial; a Crise Mundial de 1929; a Segunda 

Guerra Mundial; os Blocos Político-econômicos Mundiais e a Guerra Fria; a Globalização e o Neoliberalismo do 

final de século XX e início do século XXI. 2. História do Brasil: a “descoberta do Brasil”; expansão territorial 

brasileira; tratados e acordos bilaterais na formação territorial do Brasil; o Brasil holandês; ciclos e atividades 

econômicas: gado, cana de açúcar, ouro e café; escravidão no Brasil; o período Dom João VI; a Independência e o 

Primeiro Império; Período Regencial; o Segundo Império; a República Oligárquica; a Revolução de 30, o Estado 

Novo e a Era Vargas; a Era JK; a Ditadura Militar; a Redemocratização Brasileira. 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: INGLÊS: 1. Teorias e métodos de ensino de língua estrangeira. 

2.Conhecimento da linguagem em uso: discurso; coesão, coerência, inferência. 3. Análise e interpretação de 

diferentes tipos de gêneros textuais na língua inglesa. 4. Fonética. 21. Análise sintática. 5. Tempos verbais: voz 

ativa; voz passiva. 6. Verbos auxiliares modais. 7. Condicionais. 8. Comparativos e superlativos. 9. Morfologia: 

pronomes; artigos; adjetivos; advérbios; conjunções, preposições; interjeições, substantivos. 10. Discurso indireto. 

11. Verbos frasais. 12. Conectivos. 13. Substantivos: contáveis; não contáveis. 14. Perguntas indiretas. 15. Verbos 

auxiliares. 16. Combinações de palavras. 17. Verbos seguidos por infinitivo; verbos seguidos por -ing. 18. Ordem de 

palavras. 

 

 

 

CARGO:  PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA: CONJUNTOS NUMÉRICOS: Representação, relações, 

operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio da contagem, arranjo simples, 

combinação simples e permutação simples sem e com repetição. TÓPICOS DE ÁLGEBRA: Fatoração; Operações 

entre polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de 

sequência; Lei de formação de uma sequência; Progressão aritmética e progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E 

2º GRAUS: Função afim; gráfico de uma função afim; variação de sinal da função afim; função quadrática; gráfico da 

função quadrática; máximo e mínimo da função quadrática; variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS: 

Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, Polígonos Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e 

circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: Definição, produto 

cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e contradomínio, imagem, gráfico. FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e ângulos, seno, cosseno, tangente, cotangente, 

secante e cossecante, relações e identidades, transformações, equações, inequações. SISTEMAS LINEARES: 

Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO: Operações, raízes, teorema do resto e teorema 

fundamental da álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem, operações, modula e representação gráfica. FUNÇÃO 

EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação 

exponencial; Logaritmo: função logarítmica e inequações logarítmicas. GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas 

diretamente proporcionais, propriedades da proporção, regra de três simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções 

de probabilidade; Tabelas e gráficos; Matemática comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros 

simples e composto; Equivalência de capitais.  
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CARGO: PROFESSOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL: Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe 

sobre o Fundo de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. 

Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho 

docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 

conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 

conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 

ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. 

Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada 

no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantiL. Teorias do desenvolvimento. Função 

atual da Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal e social da criança na creche e na pré-escola - direito 

da criança e etapa inicial da Educação Básica.Processor de Aprendizagem e desenvolvimento da aprendizagem 

humana - perspectivas interacionistas: papel do meio sócio-cultural (do adulto) no desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e psico-motor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do desenvolvimento 

infantil.  

 

 

CARGO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR (1º AO 5º ANO): Objetivos gerais do Ensino 

Fundamental. O Projeto Político-Pedagógico e os compromissos com a cidadania construída na diversidade: a 

educação das relações étnico-raciais, as histórias e as culturas afro-brasileira e indígenas, os portadores de 

necessidades especiais, o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; Inclusão da diversidade nos diferentes 

componentes curriculares. Inter-relações do currículo formal com o currículo em ação e o currículo oculto. Uso de 

outros espaços escolares como ambientes de aprendizagem. Planejamento, organização e estratégias de ensino-

aprendizagem. Práticas de linguagem oral e escrita; diferentes processos de alfabetização e letramento; uso de 

gêneros e suportes textuais. Papel da Literatura Infantil. Conteúdos e práticas de Matemática. Habilidades de 

Língua Portuguesa e de Matemática esperadas ao término dos Anos Iniciais. Conteúdos e práticas de História, 

Geografia e Ciências, Música e Arte. Conteúdos de vida cidadã/ temas transversais. Papel dos jogos e brincadeiras. 

O que, por que, como, com que avaliar o aluno dos Anos Iniciais. Relações do 1º ano do Ensino Fundamental com a 

classe final de Educação Infantil. 

 

 

CARGO PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO- ED. FÍSICA - Histórico; Características e Importância Social; Tendências 

Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980; A Educação Física no curso noturno; A Educação 

Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura; Educação Física e a pluralidade cultural. 

CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo 

Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura 

Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares 

brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e 

coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: Individuais: Atletismo; Natação; Coletivos: Futebol de 

campo; Futsal; Basquete; Vôlei; Handebol. Esportes com bastões e raquetes; Técnicas e táticas; Regras e 

penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: De manutenção da saúde; 

Aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; De preparação e aperfeiçoamento para os 

esportes; Jogos e lutas; Ginástica olímpica e rítmica desportiva. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS DO ENSINO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos; conteúdos; metodologia e avaliação escolar. Educação Física e educação especial. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Inclusão; Diversidade; Corporeidade; 

Ludicidade; Reflexão crítica do esporte; Problematização de valores estéticos. 
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CARGO PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS - Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. 

Rochas, minerais e o meio-ambiente. O solo e o meioambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. O universo 

em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: sistemática e 

organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos 

seres vivos. Como a vida é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo 

humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. 

A matéria. Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos 

químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O 

perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o 

movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a relação com o 

trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a relação com a 

velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns 

– reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. A luz: 

instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente elétrica, potencial 

elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações. 

 

CARGO:  PROFESSOR DO 6° AO 9 ° ANO – LINGUA PORTUGUESA –  A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO 

HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento 

de comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e 

variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa: 

origem e evolução; Constituição do léxico português; Características do português no Brasil; Componentes da 

língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático; Processo de formação de palavras em 

português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência, concordância e colocação pronominal; Aspectos 

estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. 

Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação. 

Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E 

LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros 

literários. As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: 

contexto sóciohistórico e análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. 

Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-

Modernismo. Modernismo (fases). Literatura contemporânea. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9 ° ANO – BIOLOGIA - Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-

ambiente. Rochas, minerais e o meio ambiente. O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. 

O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: 

sistemática e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a 

organização dos seres vivos. Como a vida é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. 

O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e 

substâncias químicas. A matéria. Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações 

químicas. Compostos químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A 

perpetuação da espécie. O perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A 

força: a relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: 

a relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a 

relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos 

mais comuns – reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. A 

luz: instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente elétrica, 

potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações. 
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CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9 ° ANO – ARTES - Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; 
Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Abordagens metodológicas do ensino da arte. 
Contextualização, reflexão e fazer artístico. Artes visuais e percepção visual. História da arte; movimentos 
artísticos; originalidade e continuidade. Elementos formais das Artes Visuais; da Dança; da Música e do Teatro. O 
Ensino da Arte e a Estética. A construção do conhecimento em arte. Contextualização da formação profissional do 
professor. Análise da função do professor de arte diante de uma proposta de educação inclusiva. Teorias e 
concepções de Arte: do pensamento antigo ao pós-moderno. As dimensões da Arte e suas principais articulações. 
Elementos básicos das composições artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas 
gramáticas articuladoras. Das origens da Dança, do Teatro, da Música e das Artes Visuais à contemporaneidade. 
Características, produções e produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e no 
mundo. O conhecimento Arte no currículo escolar: razões e finalidades. Ensino da Artes no Ensino Fundamental. A 
metodologia do ensino de Arte. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o 
desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio - cultural do ser humano. As diferentes linguagens artísticas e 
a educação. Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte – Linguagem, 
Arte e Educação. Os estilos artísticos ocidentais e seus condicionantes históricos: As artes plásticas no Mundo 
Clássico. Grécia e Roma, Arte e religiosidade na Europa Medieval, As artes na Época do Renascimento, Do Barroco 
ao Romantismo. Europa e América Colonial, As artes plásticas no Brasil Imperial. As artes na Modernidade: Os 
movimentos de vanguarda. Do Impressionismo à Arte Computacional, Movimentos de vanguarda no Brasil. Do 
Modernismo ao Tropicalismo, A música popular brasileira. Da Jovem Guarda aos dias atuais, O cinema no Brasil. 
Do Cinema Novo aos nossos dias, Arte e Meios de Comunicação de Massas no Mundo Contemporâneo.   
 
 
CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO (ENSINO RELIGIOSO): Elementos históricos do ensino religioso. 2 O 
ensino religioso e a participação social, cultura e transferência. 3 Culturas e tradições religiosas. 4 As escrituras 
sagradas. 5 O ensino religioso/teologias. 6 A origem do fenômeno religioso. 7 O ensino religioso e a escola a partir 
da Lei n° 9.394/96. 8 Objetivos do ensino religioso para o ensino fundamental. 9 Metodologia de ensino religioso. 
10 Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica 
no Brasil (Tendências Pedagógicas), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros 
Curriculares em ação, Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens 
e Adultos (Constituição Federal/88); Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e 
Didática Aplicada as Disciplinas; Projeto Político Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de numeração 
decimal. Conjunto dos números naturais. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Múltiplos e divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. Operações com 
números racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, 
massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. 
Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do Piauí. 2. 
Aspectos relevantes da Geografia do Piauí. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Piauí e do Brasil. 
 
 
CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: QUÍMICA: Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. 
Rochas, minerais e o meio ambiente. O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. O 
universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: sistemática 
e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização 
dos seres vivos. Como a vida é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo 
humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. 
A matéria. Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos 
químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O 
perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o 
movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a relação com o 
trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a relação com a 
velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns 
– reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. 


