CÂMARA MUNICIPAL DE
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CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL 02 – RETIFICAÇÃO EDITAL 01

A CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, através da empresa Planexcon Gestão Pública e Empresarial S/S Ltda. - EPP, com
supervisão da Comissão Examinadora do Concurso, nomeada pela Portaria nº 24/2018,
RETIFICA, o Conteúdo Programático do cargo de MOTORISTA, constante no Anexo II do
Edital 01 – Edital Completo, no intuito de adequar-se com a escolaridade exigida em lei
local. Assim,

Onde se lê:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação, pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos da oração; concordância nominal e verbal; regência nominal e
verbal; verbos (pessoas, tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; Encontros
vocálicos (ditongo, tritongo e hiato); Encontros Consonantais; Dígrafos; Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba);
Divisão silábica; Interpretação de Texto e Gênero Textual.
Bibliografia Sugerida:
http://www.soportugues.com.br/secoes/gramatica
http://portugues.uol.com.br
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica
MATEMÁTICA:
Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico
decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo;
sistema monetário brasileiro; equações; inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões;
proporções; regra de três; média; juros; porcentagens; funções de 1º grau; probabilidade,
raciocínio lógico matemático.
Bibliografia Sugerida:
www.somatematica.com.br
www.brasilescola.com.br/matematica
www.matematiques.com.br
www.matematicamuitofacil.com
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Leia-se:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Ortografia oficial (nova ortografia), acentuação, pontuação, substantivos e adjetivos (gênero,
número e grau), pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos e demonstrativos), verbos
(pessoas, tempos, modos e vozes), numeral, sinônimos e antônimos, encontros vocálicos
(ditongo, tritongo e hiato), encontros consonantais, dígrafos, classificação das palavras
quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba), divisão
silábica, interpretação de texto e gênero textual. (Poemas, textos informativos, narrativos,
receitas, história em quadrinhos).
Bibliografia Sugerida:
http://www.soportugues.com.br/secoes/gramatica
http://portugues.uol.com.br
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica
MATEMÁTICA:
Conjuntos; números naturais; (ordem crescente e decrescente), múltiplos e divisores;
números inteiros; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; frações em
situações problemas, figuras geométricas, perímetro e área, sistema métrico decimal,
medidas de comprimento, de capacidade, massa e superfície; sistema monetário brasileiro.
Bibliografia Sugerida:
www.somatematica.com.br
www.brasilescola.com.br/matematica
www.matematiques.com.br
www.matematicamuitofacil.com

E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos interessados, este
edital
estará
disponível
para
consulta
nos
sites
www.planexcon.com.br,
www.camararafard.sp.gov.br, na sede da Câmara Municipal de Rafard, e em jornal de
circulação do município.

Rafard, 23 de novembro de 2018.

ANGELA MARIA D. BARBOZA
PRESIDENTE
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