ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.
O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Praça Ministro Andreas Thaler, 25 - Centro, neste ato representado por seu Prefeito, MAURO
DRESCH, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 73, VII, IX, XIII, XXIV e demais preceitos da Lei Orgânica
Municipal TORNA PÚBLICO a 1ª Retificação do Edital 001, de 01 de novembro de 2017, especificamente relacionado
ao conteúdo programático.
Item 01. Acrescenta-se o conteúdo de matemática para todos os níveis e cargos, alterando-se, portanto o ANEXO I
do Edital que se refere ao Conteúdo Programático, conforme abaixo especificado:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
MATEMÁTICA
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição, subtração,
multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, regras
de três simples e composta, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos,
semelhança de figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de
tempo, polígonos, frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos,
medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica,
equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão Aritmética e Progressão Geométrica.
PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO

MATEMÁTICA
Operações fundamentais. Números inteiros, racionais e reais. Problemas de contagem. Sistema de medidas
decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de
Volume. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. Equações e
inequações de 1º e 2º graus. Sistemas lineares. Juros simples e compostos. Transformação em dias, horas, minutos e
segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão
geométrica. Análise combinatória.
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Matemática: Noções de cálculos, situações-problema para uso das operações básicas. Unidades de Medidas. Cálculo
de área. Figuras Geométricas. operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão;
grandezas e medidas; conjuntos. Medidas de tempo, porcentagem, juros simples.

As demais disposições permanecem inalteradas.
Treze Tílias, 06 de novembro de 2017.
MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

