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ERRATA 001/2022 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA ATENDER OS 

PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Nº 002/2022 

 

1 - ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
RECEPCIONISTA - PROGRAMAS SOCIAIS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PROGRAMAS 
SOCIAIS 
 
 

PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem.  

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus; 
Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de Pitágoras; 
Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas 
envolvendo os itens do programa.  

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de Informática básica: Windows 7 e Windows 8 2. 
Conceito de Internet e Intranet 3. Parâmetros de pesquisa na internet: Site de busca Google. 4. 
Correio Eletrônico: Envio e recebimento de e-mails, envio de arquivos em anexo. 5. Aplicativos de 
Trabalho: Office 2010, elaboração e manipulação de textos, planilhas e apresentações. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos da História, Geografia, Atualidades, 
Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil, do 
Espirito Santo e do Município de Iúna/ES. Ciências naturais e meio ambiente. 
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LEIA SE: 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ORIENTADOR SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS 
 
 

PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem.  

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus; 
Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de Pitágoras; 
Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas 
envolvendo os itens do programa.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos da História, Geografia, Atualidades, 
Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo, do Brasil, do 
Espirito Santo e do Município de Iúna/ES. Ciências naturais e meio ambiente. 

 

Prefeitura Municipal de Iúna-ES, 20 de junho de 2022. 

 
 

Romário Batista Vieira  
Prefeito Municipal 

 

 


