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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLI CO - Nº 002/2017 
 

O Município da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e da Comissão 
Especial de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, e em especial do item 10.9 do Edital de 
Abertura, RETIFICA o referido Edital no que segue para fazer constar o correto. 

 

6.8 Não serão considerados os cursos de graduação, de formação para o magistério superior e os 
cursos de gerenciamento de ensino à distância.  Não serão considerados os cursos de graduação 
por serem requisitos para a investidura no cargo, d e formação para o magistério superior por se 
tratarem de habilitação necessária para ministrar a ulas no ensino superior e os cursos de 
gerenciamento de ensino à distância por se tratarem  de habilitação necessária para ministrar aulas a 
distância. 

 

ANEXO II - PROGRAMAS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Atendente de Educação II 
Língua Portuguesa 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
Demais cargos 
Língua Portuguesa 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

Os demais itens constantes do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 

Praia Grande, 06 de Julho de 2017 
 

MARCELO YOSHINORI KAMEIYA 
Secretário Municipal de Administração 


