RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

O MUNICÍPIO DE MENDONÇA, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a RETIFICAÇÃO do
Edital Completo do Concurso Público nº 001/2019 conforme segue:
No Anexo II – Programa de Provas Objetivas:
 Onde se lê:
AGENTE ADMINISTRATIVO – AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ARQUITETO – ASSISTENTE
SOCIAL – DENTISTA – FISIOTERAPEUTA - MÉDICO CLÍNICO GERAL – MÉDICO VETERINÁRIO –
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de texto; Fonologia; Ortografa; Acentuação
gráfica; Estrutura e formação das palavras; Classes de palavras; Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Período composto e as orações coordenadas; Orações subordinadas; Sintaxe de
concordância; Sintaxe de regência; Crase; Figuras de linguagem; Problemas gerais da língua culta.
Matemática: Números (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais) e seus diferentes significados;
operações (diferentes significados, propriedades, relações entre as operações e tipos de cálculo: exato e
aproximado, mental e escrito); divisibilidade; proporcionalidade; Expressões algébricas: operações, produtos
notáveis e fatoração; funções, equações e inequações: 1º e 2º graus; função constante; sequências numéricas;
noções de matemática financeira; Números complexos; matrizes; Trigonometria no triângulo retângulo; ciclo
trigonométrico; geometria plana: triângulos e proporcionalidade, circunferência, círculo e cálculo de áreas;
Geometria espacial: geometria de posição, poliedros (prisma e pirâmide); cilindros; cones; esferas; Noções de
estatística: tabelas e gráficos; medidas estatísticas; análise combinatória: princípios, agrupamentos e métodos
de contagem; probabilidade.
Conhecimentos Gerais e Atualidades:Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais e
Internacionais; Ecologia e Meio Ambiente; Política. FONTES: Imprensa escrita, falada e televisiva; Livros
diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente; Principais Jornais e Revistas do País,
História do Município de Mendonça/SP.

 Leia-se:
AGENTE ADMINISTRATIVO – AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de texto; Fonologia; Ortografa; Acentuação
gráfica; Estrutura e formação das palavras; Classes de palavras; Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Período composto e as orações coordenadas; Orações subordinadas; Sintaxe de
concordância; Sintaxe de regência; Crase; Figuras de linguagem; Problemas gerais da língua culta.
Matemática: Números (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais) e seus diferentes significados;
operações (diferentes significados, propriedades, relações entre as operações e tipos de cálculo: exato e
aproximado, mental e escrito); divisibilidade; proporcionalidade; Expressões algébricas: operações, produtos
notáveis e fatoração; funções, equações e inequações: 1º e 2º graus; função constante; sequências numéricas;
noções de matemática financeira; Números complexos; matrizes; Trigonometria no triângulo retângulo; ciclo
trigonométrico; geometria plana: triângulos e proporcionalidade, circunferência, círculo e cálculo de áreas;
Geometria espacial: geometria de posição, poliedros (prisma e pirâmide); cilindros; cones; esferas; Noções de
estatística: tabelas e gráficos; medidas estatísticas; análise combinatória: princípios, agrupamentos e métodos
de contagem; probabilidade.

Conhecimentos Gerais e Atualidades: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais e
Internacionais; Ecologia e Meio Ambiente; Política. FONTES: Imprensa escrita, falada e televisiva; Livros
diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente; Principais Jornais e Revistas do País,
História do Município de Mendonça/SP.

ARQUITETO – ASSISTENTE SOCIAL – DENTISTA – FISIOTERAPEUTA - MÉDICO CLÍNICO GERAL –
MÉDICO VETERINÁRIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de texto; Fonologia; Ortografa; Acentuação
gráfica; Estrutura e formação das palavras; Classes de palavras; Termos essenciais da oração; Termos
integrantes da oração; Período composto e as orações coordenadas; Orações subordinadas; Sintaxe de
concordância; Sintaxe de regência; Crase; Figuras de linguagem; Problemas gerais da língua culta.
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais e
Internacionais; Ecologia e Meio Ambiente; Política. FONTES: Imprensa escrita, falada e televisiva; Livros
diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente; Principais Jornais e Revistas do País,
História do Município de Mendonça/SP.

Prefeitura Municipal de Mendonça, 11 de Janeiro de 2019.

ANTONINO CAETANO DE SOUZA
Prefeito do Município

