ERRATA
Ref.: EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007
Objeto:

Realização de Concurso Público de Provas e de Provas e
Títulos, para provimento de cargos atualmente vagos e
especialmente dos especificados no presente Edital.

Onde se lê:
CARGO: MOTORISTA CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimento gramatical de acordo com o
padrão culto da língua. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão
silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e
verbais. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de
concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). Crase. Colocação de
pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.

Leia-se:
CARGO: MOTORISTA CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:

GRAMÁTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Fonemas e Letras; Substantivo;
Adjetivo; Separação de Sílabas; Artigo; Numeral; Encontros Vocálicos; Encontros
Consonantais; Verbos; Concordância Nominal; Concordância Verbal. INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO.

Onde se lê:
CARGO: ENFERMAGEM CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimento gramatical de acordo com o
padrão culto da língua. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão
silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e
verbais. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de
concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). Crase. Colocação de
pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.

- MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:

1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros,
conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números
reais. Operações com números naturais; operações com números inteiros; operações com
números reais. Divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e
divisão de frações.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais; operação
com números decimais; dízima periódica.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples.
5. Medidas: Medidas de comprimento e cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de
áreas; cálculo de área. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo .
6. Equações do primeiro grau. Resolver equações. Problemas.

Leia-se:
CARGO: ENFERMAGEM CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero,
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições
e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Crase. Regência.

- MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros,
conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números
reais. Operações com números naturais; operações com números inteiros; operações com
números reais. Divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e
divisão de frações.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais;
operação com números decimais; dízima periódica.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juros simples; juros compostos .
5. Medidas: Medidas de comprimento; Cálculo do perímetro de um polígono; Medidas de
áreas; Cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios e círculos;
Medidas de volumes; Cálculo do volume do cubo, do paralelepípedo e do cilindro.
6. Equações do primeiro grau e do segundo grau: Resolver equações do primeiro e segundo
grau; Problemas.
7. Sistema de equações: Resolver um sistema de equações; Problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética; Média aritmética ponderada.

Onde se lê:
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero,
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições
e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Crase. Regência.

- MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:
1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros,
conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos
números reais. Operações com números naturais; operações com números inteiros;
operações com números reais. Divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo
múltiplo comum.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e
divisão de frações.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais;
operação com números decimais; dízima periódica.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juros simples; juros compostos .
5. Medidas: Medidas de comprimento; Cálculo do perímetro de um polígono; Medidas de
áreas; Cálculo da área de triângulos, retângulos, paralelogramos, trapézios e círculos;
Medidas de volumes; Cálculo do volume do cubo, do paralelepípedo e do cilindro.
6. Equações do primeiro grau e do segundo grau: Resolver equações do primeiro e
segundo grau; Problemas.
7. Sistema de equações: Resolver um sistema de equações; Problemas.
8. Medidas estatísticas: Média aritmética; Média aritmética ponderada.

Leia-se
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CLASSE I
PROVA OBJETIVA
- LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo Programático:
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimento gramatical de acordo com o
padrão culto da língua. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão
silábica, ortografia, acentuação gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e
verbais. Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de
concordância: concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). Crase. Colocação de
pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação.

- MATEMÁTICA
Conteúdo Programático:

1. Número e operações: Conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros,
conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números
reais. Operações com números naturais; operações com números inteiros; operações com
números reais. Divisibilidade; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
2. Números fracionários: Frações; frações equivalentes; adição, subtração, multiplicação e
divisão de frações.
3. Números decimais: Número decimal e dinheiro; comparação de números decimais; operação
com números decimais; dízima periódica.
4. Matemática financeira: Porcentagem; regra de três; juro simples.
5. Medidas: Medidas de comprimento e cálculo do perímetro de um polígono. Medidas de
áreas; cálculo de área. Medidas de volumes; cálculo do volume do cubo .
6. Equações do primeiro grau. Resolver equações. Problemas.

Onde se lê:

8.8 – Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a média obtida e o Resultado
será divulgado pela Comissão do Concurso em Abril de 2007. Os homologados serão
chamados de acordo com a necessidade dos serviços, durante o prazo de validade do Concurso,
obedecendo à ordem de Classificação, e deverão se submeter, à época da nomeação, aos
exames médicos e só serão empossados os aprovados nos referidos exames.

Leia-se:

8.8 – Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a média obtida e o Resultado
será divulgado pela Comissão do Concurso em Maio de 2007. Os homologados serão
chamados de acordo com a necessidade dos serviços, durante o prazo de validade do Concurso,
obedecendo à ordem de Classificação, e deverão se submeter, à época da nomeação, aos
exames médicos e só serão empossados os aprovados nos referidos exames.

TURVELÂNDIA, 16 de março de 2007.

CARLOS ROBERTO DE MIRANDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

