
 

 

CORE - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO MARANHÃO 
CONCURSO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

ERRATA 02/2012 DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2012 - CORE - MA, DE 21 DE MAIO DE 2012. 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DO MARANHAO – CORE - MA, entidade 

de fiscalização e registro profissional, com sede à Avenida Gomes de Castro, 178, Centro, São Luís - MA, torna público a 

RETIFICAÇÃOdo CONTEÚDO PROGRAMÁTICO para o cargo de FUNDAMENTAL COMPLETO: 

Onde se lê: 

CARGOS DISCIPLINAS 
NÚMEROS DE QUESTÕES 

PROVA OBJETIVA 
PESO PONTOS 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos Específicos 

10 

10 

10 

10 

2,5 

2,5 

2,0 

3,0 

 

25 

25 

20 

30 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, 

discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. 

 

MATEMÁTICA: Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: operações e propriedades. Números 

racionais; representação fracionária decimal: operações e propriedades. Resolução de problemas. Regras de três simples e 

composta. Porcentagem: Equação do 1º grau. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfície, volume e 

capacidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas Lógicos. Trigonometria. Matrizes, 

Determinantes e Solução de Sistemas Lineares. Álgebra. Combinações, Arranjos e Permutação. Razão e proporção; 

divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e 

atualidades. Políticas públicas. Direitos sociais. Ética e cidadania. Qualidade de vida. Meio Ambiente. Ecologia. Proteção e 

preservação ambiental. Fauna e flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, oceanos, mares, 

rios e lagos. Cenário internacional: cultura, economia, política, ambiente. Tecnologia: avanços e descobertas científicas e 

tecnológicas. Globalização.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Qualidade no atendimento. Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. 

Conhecimento de equipamentos e normas de segurança e higiene. Produtos e ferramentas para higiene e limpeza. Material 

de limpeza e copa. Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de produtos alimentícios. Manuseio de alimentos. 

Normas de segurança. Uso de equipamentos de escritório. Noções de estoque. Noções de segurança individual, coletiva e 

de instalações. Principais unidades de medida: metro, litro, quilograma, graus Celsius (temperatura). 

Lê-se: 

CARGOS DISCIPLINAS 
NÚMEROS DE QUESTÕES 

PROVA OBJETIVA 
PESO PONTOS 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimento Gerais/Atualidades 

Conhecimentos Específicos 

10 

05 

05 

20 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

 

20 

10 

10 

60 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, 

discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase. 



MATEMÁTICA: Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: operações e propriedades. Números 

racionais; representação fracionária decimal: operações e propriedades. Resolução de problemas. Regras de três simples e 

composta. Porcentagem: Equação do 1º grau. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfície, volume e 

capacidade. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, 

educação, sociedade e atualidades. Políticas públicas. Direitos sociais. Ética e cidadania. Qualidade de vida. Meio 

Ambiente. Ecologia. Proteção e preservação ambiental. Fauna e flora. Mundo: continentes, divisão política e 

geográfica, países, capitais, oceanos, mares, rios e lagos. Cenário internacional: cultura, economia, política, 

ambiente. Tecnologia: avanços e descobertas científicas e tecnológicas. Globalização.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Qualidade no atendimento. Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. 

Conhecimento de equipamentos e normas de segurança e higiene. Produtos e ferramentas para higiene e limpeza. Material 

de limpeza e copa. Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de produtos alimentícios. Manuseio de alimentos. 

Normas de segurança. Uso de equipamentos de escritório. Noções de estoque. Noções de segurança individual, coletiva e 

de instalações. Principais unidades de medida: metro, litro, quilograma, graus Celsius (temperatura). 

 

 

 


