
 

ERRATA DE EDITAL N.º 02 
 

I. No Edital, item 5. DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS – NÍVEL MÉDIO (2.º GRAU COMPLETO), onde 
se lê: 

“5. DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS  
........ – NÍVEL MÉDIO (2.º GRAU COMPLETO): 
Conhecimentos  de  língua  portuguesa,  15  (quinze)  questões;  e  conhecimentos  específicos  25  (vinte  e  cinco) 
questões.  Exceto  para  o  Auxiliar  Administrativo  que  terá  20  (vinte)  questões  de  Conhecimentos  de  língua 
portuguesa; e 20 (vinte) questões de matemática.” 
 
Leia‐se: 
“5. DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS  
........ – NÍVEL MÉDIO (2.º GRAU COMPLETO): 
Conhecimentos  de  língua  portuguesa,  15  (quinze)  questões;  e  conhecimentos  específicos  25  (vinte  e  cinco) 
questões.  Exceto  para  o  Auxiliar  Administrativo  que  terá  20  (vinte)  questões  de  Conhecimentos  de  língua 
portuguesa; e 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos.” 
 
II. No Edital, item 6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO, onde se lê: 

“6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
........ 6.1.2 Será reprovado do concurso público o candidato que se enquadrar em qualquer dos itens a seguir: 
6.1.2.2 .1 Para o cargo de Auxiliar Administrativo de Nível Médio (2.º grau completo): 
a) obtiver menos de 08 (oito) questões certas no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
b)  obtiver menos  de  08  (oito)  questões  certas  no  componente  de  Conhecimentos  de Matemática  da  Prova 
Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
c) obtiver menos de 20 (vinte) questões certas do total das questões da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
d) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos.” 
 
Leia‐se: 
“6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
........ 6.1.2 Será reprovado do concurso público o candidato que se enquadrar em qualquer dos itens a seguir: 
........ 6.1.2.2 .1 Para o cargo de Auxiliar Administrativo de Nível Médio (2.º grau completo): 
a) obtiver menos de 08 (oito) questões certas no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
b) obtiver menos de 08 (oito) questões certas no componente de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva 
de Conhecimentos, previsto no item 5.1, deste Edital; 
c) obtiver menos de 20 (vinte) questões certas do total das questões da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
d) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos.” 

 
III. No ANEXO  I – PROGRAMAS,  item 5. FUNDAMENTAL  INCOMPLETO – 1.º AO 5.º ANO  INCOMPLETO – do 

Edital, para os cargos de COZINHEIRA e de MERENDEIRA é  retirada a parte de Matemática. Deste modo, 
onde se lê: 

“........ ‐ CARGO: COZINHEIRA 
CONHECIMENTOS  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Leitura  e  compreensão  de  texto,  considerando,  sobretudo,  os 
seguintes aspectos:  identificar o tema, a finalidade e as características de textos de diferentes gêneros;  localizar 
informações em um texto; reconhecer, em um texto, locutor e interlocutor, ou seja, quem fala e para quem fala; 
selecionar palavra ou  trecho que  complementa o  sentido  de  um  texto,  considerando  a  coerência;  estabelecer 
relações entre partes de um texto, com base na repetição ou substituição de um termo; reconhecer o efeito sobre 
o sentido de determinados recursos, como, o vocabulário, a ordem das palavras na frase, os padrões de ortografia 
e de concordância. 
CONHECIMENTOS  DE  MATEMÁTICA:  Números  Naturais,  inteiros  e  fracionários:  as  operações  de:  adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e suas propriedades. Resolução de problemas. Números 



 

decimais:  leitura,  identificação,  representação,  comparação,  equivalência,  forma  mista,  simplificação; 
transformação de frações em números decimais e vice‐versa; operações, expressões fracionárias e resolução de 
problemas.  Expressões  numéricas  e  resolução  de  problemas. Múltiplos  e  divisores,  divisibilidade,  critérios  de 
divisibilidade, números primos  e decomposição de um número  em  fatores  primos, mínimo múltiplo  comum  e 
máximo  divisor  comum.  Resolução  de  problemas.  Unidades  de  Medidas:  de  comprimento,  área,  volume, 
capacidade, massa e tempo; cálculo de áreas e volumes e resolução de problemas. Equações do 1º grau: resolução 
de problemas do 1º. Grau. Razão, proporção, regra de três simples, porcentagem, juros simples e médias.  
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  1.  Alimentos:  função  dos  alimentos,  vitaminas  e  nutrientes.  Estocagem  dos 
alimentos.  Controle  de  estoque.  Reaproveitamento  de  alimentos.  Conservação  e  validade  dos  alimentos.  2. 
Nutrição.  3. Merenda  escolar.  4.  Limpeza  e  conservação  dos  objetos  de  uso,  dos  equipamentos  e  do  local  de 
trabalho. 5. Noções gerais sobre limpeza e higiene em geral. Remoção de lixos e detritos. 6. Segurança e higiene 
do trabalho. 
‐ CARGO: MERENDEIRA 
CONHECIMENTOS  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Leitura  e  compreensão  de  texto,  considerando,  sobretudo,  os 
seguintes aspectos:  identificar o tema, a finalidade e as características de textos de diferentes gêneros;  localizar 
informações em um texto; reconhecer, em um texto, locutor e interlocutor, ou seja, quem fala e para quem fala; 
selecionar palavra ou  trecho que  complementa o  sentido  de  um  texto,  considerando  a  coerência;  estabelecer 
relações entre partes de um texto, com base na repetição ou substituição de um termo; reconhecer o efeito sobre 
o sentido de determinados recursos, como, o vocabulário, a ordem das palavras na frase, os padrões de ortografia 
e de concordância. 
CONHECIMENTOS  DE  MATEMÁTICA:  Números  Naturais,  inteiros  e  fracionários:  as  operações  de:  adição, 
subtração, multiplicação,  divisão,  potenciação,  radiciação  e  suas  propriedades.  Resolução  de              problemas. 
Números  decimais:  leitura,  identificação,  representação,  comparação,  equivalência,  forma mista,  simplificação; 
transformação de  frações em números decimais e vice‐versa; operações, expressões fracionárias e resolução de 
problemas.  Expressões  numéricas  e  resolução  de  problemas. Múltiplos  e  divisores,  divisibilidade,  critérios  de 
divisibilidade, números primos  e decomposição de um número  em  fatores  primos, mínimo múltiplo  comum  e 
máximo  divisor  comum.  Resolução  de  problemas.  Unidades  de  Medidas:  de  comprimento,  área,  volume, 
capacidade, massa e tempo; cálculo de áreas e volumes e resolução de problemas. Equações do 1º grau: resolução 
de problemas do 1º. Grau. Razão, proporção, regra de três simples, porcentagem, juros simples e médias.  
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  1.  Alimentos:  função  dos  alimentos,  vitaminas  e  nutrientes.  Estocagem  dos 
alimentos.  Controle  de  estoque.  Reaproveitamento  de  alimentos.  Conservação  e  validade  dos  alimentos.  2. 
Nutrição.  3. Merenda  escolar.  4.  Limpeza  e  conservação  dos  objetos  de  uso,  dos  equipamentos  e  do  local  de 
trabalho. 5. Noções gerais sobre limpeza e higiene em geral. Remoção de lixos e detritos. 6. Segurança e higiene 
do trabalho.” 
 
Leia‐se: 
“‐ CARGO: COZINHEIRA 
CONHECIMENTOS  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Leitura  e  compreensão  de  texto,  considerando,  sobretudo,  os 
seguintes aspectos: identificar o tema, a finalidade e as características de textos de diferentes gêneros; localizar 
informações em um texto; reconhecer, em um texto, locutor e interlocutor, ou seja, quem fala e para quem fala; 
selecionar palavra ou trecho que complementa o sentido de um texto, considerando a coerência; estabelecer 
relações entre partes de um  texto, com base na  repetição ou substituição de um  termo;  reconhecer o efeito 
sobre o sentido de determinados recursos, como, o vocabulário, a ordem das palavras na frase, os padrões de 
ortografia e de concordância. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  1.  Alimentos:  função  dos  alimentos,  vitaminas  e  nutrientes.  Estocagem  dos 
alimentos.  Controle  de  estoque.  Reaproveitamento  de  alimentos.  Conservação  e  validade  dos  alimentos.  2. 
Nutrição. 3. Merenda escolar. 4. Limpeza e conservação dos objetos de uso, dos equipamentos e do  local de 
trabalho. 5. Noções gerais sobre limpeza e higiene em geral. Remoção de lixos e detritos. 6. Segurança e higiene 
do trabalho. 
‐ CARGO: MERENDEIRA 
CONHECIMENTOS  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA:  Leitura  e  compreensão  de  texto,  considerando,  sobretudo,  os 
seguintes aspectos: identificar o tema, a finalidade e as características de textos de diferentes gêneros; localizar 



 

informações em um texto; reconhecer, em um texto, locutor e interlocutor, ou seja, quem fala e para quem fala; 
selecionar palavra ou trecho que complementa o sentido de um texto, considerando a coerência; estabelecer 
relações entre partes de um  texto, com base na  repetição ou substituição de um  termo;  reconhecer o efeito 
sobre o sentido de determinados recursos, como, o vocabulário, a ordem das palavras na frase, os padrões de 
ortografia e de concordância. 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  1.  Alimentos:  função  dos  alimentos,  vitaminas  e  nutrientes.  Estocagem  dos 
alimentos.  Controle  de  estoque.  Reaproveitamento  de  alimentos.  Conservação  e  validade  dos  alimentos.  2. 
Nutrição. 3. Merenda escolar. 4. Limpeza e conservação dos objetos de uso, dos equipamentos e do  local de 
trabalho. 5. Noções gerais sobre limpeza e higiene em geral. Remoção de lixos e detritos. 6. Segurança e higiene 
do trabalho.” 
 

Escada, 04 de novembro de 2009. 
Coordenação Executiva 


