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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 

EDITAL DE ERRATA Nº 04/2016 
 
 
 

Marcos Antonio Giati, Presidente da Câmara Municipal de Monte Mor, Estado de São 
Paulo, torna público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, O Edital de Errata 
nº 04/2016, alterando o conteúdo programático do cargo de Agente Legislativo do Edital 
de Abertura das Inscrições nº 02/2016, permanecendo inalterados os demais itens. 
 
Onde se lê: 
 
 

12.1.2 – NÍVEL DE ENSINO – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
MATEMÁTICA: 
 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potên-
cias e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Mé-
dia aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 
usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Racio-
cínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
 
LINGUA PORTUGUESA: 
 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância 
verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e 
verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, 
Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 
 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 
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Fonte – Jornais, Revistas, Noticias Televisivas, internet, etc.  
 
INFORMÁTICA: 
 
1. Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em Hardware; conectividade 
e configuração de ambiente de usuário; 2. Sistemas Operacionais (98/2000/XP/2003): 
Instalação e configuração; Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente 
Windows IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e Unidades Organizacionais, 
Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos, aplicação e 
acompanhamento do aluno em softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. 
O uso do computador na Escola, as novas tecnologias, Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação e a formação docente, o papel do Professor na era digital e a 
utilização da tecnologia como meio de pesquisa e ferramenta no processo de ensino 
aprendizagem; 3. Sistema Operacional Linux; 4. Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 
Portais de Informação, Bibliotecas Virtuais; 4. Sistemas Multimídia, Linguagem, 
Multimídia, Hipertexto e Hipermídia. 
 
Leia sê: 
 
MATEMÁTICA: 
 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potên-
cias e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Mé-
dia aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 
usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Racio-
cínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
 
LINGUA PORTUGUESA: 
 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância 
verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e 
verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, 
Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 
 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas. 
Fonte – Jornais, Revistas, Noticias Televisivas, internet, etc.  
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INFORMÁTICA: 
 
Noções de Informática 
MS-Windows 7:conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 
de transferência,  manipulação  de  arquivos  e  pastas,  uso  dos  menus,  programas  e  
aplicativos, interação  com  o  conjunto  de  aplicativos MS-Office  2010, MS-Word  2010: 
estrutura  básica dos  documentos,  edição  e  formatação de  textos,  cabeçalhos,  
parágrafos,  fontes,  colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas,  legendas,  índices,  inserção  de  objetos,  
campos  predefinidos,  caixas  de  texto. MS-Excel 2010: estrutura  básica  das  
planilhas,  conceitos  de  células,  linhas,  colunas,  pastas  e gráficos,  elaboração  de  
tabelas  e  gráficos,  uso  de  fórmulas,  funções  e  macros,  impressão, inserção  de  
objetos,  campos  predefinidos,  controle  de  quebras  e  numeração  de  páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura 
básica das apresentações, conceitos de slides,  anotações,  régua,  guias,  cabeçalhos  e  
rodapés, noções  de  edição  e  formatação  de  apresentações,  inserção  de  objetos,  
numeração  de páginas, botões  de  ação,  animação  e  transição  entre  slides. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão 
de páginas. 
 
 

Monte Mor/SP, 21 de fevereiro de 2016. 
 

 
Marco Antonio Giati 

Presidente da Câmara Municipal de Monte Mor 
.  
 


