PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019
ERRATA 01
Luiz Carlos Schmuler, Prefeito do Município de Bocaina do Sul, amparado pelas prerrogativas
previstas na Lei Orgânica e assessorado pela Comissão nomeada através do Decreto 2586/2018,
torna pública a ERRATA 01 ao presente edital.
ANEXO I
Acrescente-se:
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
1. Operações fundamentais com números naturais, inteiros e racionais. 2. Proporcionalidade: razão,
proporção, regra de três simples e composta. 3. Cálculo algébrico: produtos notáveis, fatoração. 4. Equações
o
o
o
o
do 1 grau, do 2 grau, logarítmicas e exponenciais. Inequações do 1 grau, do 2 grau. Sistema de equações
o
o
e inequações do 1 e do 2 grau. 5. Funções: polinomial do 1º grau, quadrática, exponencial e logarítmica. 6.
Sequências: progressões aritméticas e progressões geométricas. 7. Trigonometria: razões trigonométricas no
triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, identidades trigonométricas. 8. Matrizes: operações,
determinante de ordem n. 9. Resolução de sistemas de equações lineares. 10. Análise Combinatória:
princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. 11. Probabilidade. 12. Geometria
plana: semelhança de polígonos, relações métricas no triângulo retângulo, circunferência (área e
comprimento), área e perímetro de figuras planas. 13. Geometria Espacial: área e volume de prismas,
pirâmides, cilindros, cones e esferas. 14. Geometria Analítica: ponto, reta, equação da circunferência, elipse,
hipérbole e parábola. 15. Noções de Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. 16.
Noções de estatística: população, amostra e medidas de tendência central; análise e interpretação de
gráficos. 17. Funções e Equações Trigonométricas.

MOTORISTA SOCORRISTA
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Prerrogativas e
limitações do condutor de veículo de emergência. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção
preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna, ciclo Otto
(gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão, freios (hidráulicos e
pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros. Regras de funcionamento do
SAMU. Cuidados relacionados à acomodação e transporte de pacientes.

Permanecem inalterados os demais itens.
Bocaina do Sul, 15 de fevereiro de 2019.
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