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ERRATA 002/2022 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, EM REGIME DE 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVISÓRIAS E PROGRAMAS TEMPORÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

 

Nº 003/2022 

 

1 – FICA ALTERADO NO ANEXO III O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE 
MOTORISTA – PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SEGUE: 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

(...) 
 
 

MOTORISTA – 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.  

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito e Primeiros Socorros 
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Leia-se: 

 

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

(...) 
 
 

MOTORISTA – PROGRAMAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Compreensão de textos; ortografia oficial; acentuação gráfica; 

pontuação. Emprego das classes gramaticais e suas flexões; sinônimos e antônimos; 

concordância nominal e verbal; sintaxe: sujeito e predicado. 

 

 PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Eixo Números e Operações. Os conjuntos numéricos (N, Z, Q, 

R): representações e relações entre conjuntos. Operações e propriedades das operações dos 

números reais. A representação dos números reais na reta real. Eixo Matemática financeira. 

Porcentagem e desconto. Juros simples. Eixo proporcionalidade. Razão e proporção. Grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais. Eixo Geometria, Grandezas e Medidas. Visualização e 

análise de figuras geométricas. Os polígonos, suas características e semelhanças. Construções 

geométricas. Congruência e semelhança. Resolução de problemas envolvendo os conceitos de 

perímetro, área e volume. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Simetria: 

translação, rotação e reflexão. Teorema de Pitágoras. Geometria espacial: representação dos 

sólidos. Eixo Trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Eixo 

Estatística: Tratamento da Informação: leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Construção de 

gráficos diversos retratando problemas do cotidiano. Noções de Frequências, média, moda e 

mediana. Eixo Álgebra e Funções. A linguagem da Álgebra: a letra como variável e incógnita. 

Equações do 1º grau e do 2° grau com uma ou duas incógnitas, sistemas de equações do 1º grau. 

Função polinomial do 1º e do 2º grau: definições, construção de gráficos, interpretação e análise 

de gráficos. Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau e do 2º grau.  

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito e Primeiros Socorros. 

 
(...) 

 

Prefeitura Municipal de Iúna-ES, 16 de novembro de 2022. 

 
 

Romário Batista Vieira  
Prefeito Municipal 


