
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE NINHEIRA– MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
2.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 

 
O Município de Ninheira – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações do 

Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. No Anexo II, em conformidade com o Anexo I do Edital, a escolaridade exigida para o cargo de Auxiliar de 

Cuidador Social fica retificada para Ensino Fundamental, com Provas de Língua Portuguesa e 
Matemática, cujo Programa de Provas, no Anexo IV, passa a ser o seguinte:  
LÍNGUA PORTUGUESA: A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: 
descritivo, narrativo, dissertativo, e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, 
propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e 
específicos relativos à leitura e interpretação de um texto, tais como: apreensão da ideia central ou do 
objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou ideias expressas ou subentendidas, da 
estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e parágrafos (coesão) e das ideias 
(coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos sintáticos e semânticos, do efeito 
de sentido de palavras, expressões, ilustrações, também poderão ser cobrados os seguintes conteúdos 
gramaticais, no nível correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de palavras, acentuação gráfica, 
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; classes gramaticais 
(reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, homônimos e 
parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Gramáticas da 
Língua Portuguesa a que o candidato tenha mais fácil acesso, adaptadas ao Ensino Fundamental. Livros 
didáticos adotados nas escolas de 1.º grau (5.ª a 8.ª séries). 
MATEMÁTICA: 1. Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de 
divisibilidade. Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números 
inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação nos conjuntos numéricos. Propriedades dessas operações. Médias (aritmética e ponderada). 
Módulo e suas propriedades. Desigualdades, Intervalos. Sistemas de medidas. 3. Proporcionalidade: 
razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. 
Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. 4. Funções: gráficos de 
funções: definição e representação. 5. Função afim: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos 
sinais, gráficos. Equações e inequações do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. 6. Função 
quadrática: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações 
do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. Expressões algébricas. Polinômios, algoritmos de divisão, 
produtos notáveis e fatoração. 8. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e quadriláteros. Igualdade 
e semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo 
retângulo e relações trigonométricas. Círculos e discos. Polígonos regulares e relações métricas. Feixes 
de retas. Áreas e perímetros. 9. Estatística básica: conceitos, coleta de dados, amostra. Gráficos e 
tabelas: interpretação. Distribuição de frequência. Médias, moda e mediana. 10. Probabilidades: espaço 
amostral. Experimentos aleatórios. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BIGODE, Antônio José Lopes. 
Matemática Hoje é Feita Assim. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: FTD, 2000. IMENES & LELLIS. Matemática. 
5.ª a 8.ª séries. São Paulo: Scipione. 1997. Livros didáticos do Ensino Fundamental. 

2. Os Anexos II e IV, retificados, estão divulgados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
3. No Subitem 5.6.1 do Edital, onde se lê Anexo I, leia-se Anexo II. 

 
Ninheira– MG, 15 de junho de 2015. 
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Prefeito Municipal 

 


