CASA DA CRIANÇA DR. CARLOS LUIZ MANFERRARI
E

SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2020
PROCESSO SELETIVO 01/2020
A Casa da Criança Dr. Carlos Luiz Manferrari, Estado de São Paulo, por intermédio de seu presidente Sr.
Marcio Ferreira, Presidente, COMUNICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº
01/2020, no que diz respeito a diversos itens, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
EMPREGO

PROVA

DISCIPLINA

Nº
VALOR
QUESTÕES QUESTÃO

TABELA A – ENSINO SUPERIOR COMPLETO
L. Portuguesa
Assistente Social.
Objetiva
Psicólogo
C. Específico
L. Portuguesa
Matemática
Professor PEB - I
Objetiva
C. Específico e
Legislação
TABELA B – ENSINO MÉDIO
L. Portuguesa
Escriturário
Objetiva
Matemática
Monitor
C. Específico
TABELA C – ENSINO FUNDAMENTAL
L Portuguesa
Servente
Objetiva
Matemática
C. Específico

TOTAL

10
20
10
5

2,0
4,0
3,0
2,0

20,0
80,0
30,0
10,0

15

4,0

60,0

10
5
15

3,0
2,0
4,0

30,0
10,0
60,0

10
5
15

3,0
2,0
4,0

30,0
10,0
60,0

LEIA-SE:
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TABELA C – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
L Portuguesa
Servente
Objetiva
Matemática
C. Específico

10
5
15

3,0
2,0
4,00

30,0
10,00
60,00

ONDE SE LÊ:
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(Verificar composição das provas no presente edital)
ENSINO MÉDIO
ESCRITURÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros
Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das
palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos
- Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos
Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sintaxe de
Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras "que" e "se" Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de
Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios
de Linguagem.
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema
Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração
Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações.
Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas
de energia; trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial;
função logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial.
Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática
financeira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
Conceitos básicos de Administração: Conceitos, funções básicas da administração: planejamento: tipos,
organização, direção e controle Organização, Sistemas e Métodos: Sistemas administrativos, sistemas de
informações gerenciais, Departamentalização, formulários, manuais administrativos, arranjo físico (layout),
delegação, centralização e descentralização, Comunicação nas empresas: saber ouvir as pessoas, feedback e
relacionamento interpessoal, comunicações formais e informais. Agenda e suas variantes. Atendimento ao
cliente e ao telefone.
Redação oficial: aspectos gerais, definição, formalidade e padronização. Comunicação oficial, concisão e
clareza, editoração de textos, documentos oficiais, formas de tratamento.
Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação
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de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e
gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos,
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação
de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
MONITOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa,
Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigo; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado).
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais, resolução de problemas sobre as quatro
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade
e tempo, transformações problemas; Número decimal: operações; Sistema Monetário Nacional: Real;
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
LEI FEDERAL Nº 8069 DE 13/07/90 - "Estatuto da Criança e do Adolescente", Noções básicas de trânsito,
Noções básicas de alimentação, Noções sobre higiene e saúde infantil, Noções básicas de preservação da
natureza, Primeiros socorros, Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção, Noções básicas do
comportamento como servidor público, Noções de Segurança na escola, na casa e nos passeios, Noções sobre
desenvolvimento geral da criança: motor, social, emocional e intelectual, Noções de relacionamento com o
público em especial pais e servidores, Noções Básicas de Trânsito.
ENSINO FUNDAMENTAL
SERVENTE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa,
Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigo; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado).
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais, resolução de problemas sobre as quatro
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade
e tempo, transformações problemas; Número decimal: operações; Sistema Monetário Nacional: Real;
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; Varrer, espanar, lavar, encerar e lustrar as dependências,
móveis, utensílios e instalações diversas; Manter as condições de higiene e conservação; Preparar café e chá,
servindo-os quando solicitado; Zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins; Zelar pelo material
de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos; Lavar por
completo e passar todos as roupas de cama, mesa e banho utilizadas nas repartições públicas; manobrar
máquina de lavar para efetuar a lavagem; Executar outras atividades correlatas.
LEIA-SE:
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(Verificar composição das provas no presente edital)
ENSINO MÉDIO
ESCRITURÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
FONOLOGIA: Conceitos básicos - Classificação dos fonemas - Sílabas - Encontros Vocálicos - Encontros
Consonantais - Dígrafos - Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos - Acentuação tóxica - Acentuação gráfica - Os acentos Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das
palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e Composição - Prefixos - Sufixos
- Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. SINTAXE: Termos
Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sintaxe de
Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras "que" e "se" Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase Interpretação e análise de Textos - Tipos de Comunicação: Descrição - Narração - Dissertação - Tipos de
Discurso - Qualidades e defeitos de um texto - Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem - Vícios
de Linguagem.
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema
Monetário Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau; Expressões Algébricas; Fração
Algébrica. Números e álgebra: números reais; números complexos; sistemas lineares; matrizes e
determinantes; progressão aritmética; progressão geométrica. Polinômios. Equações e inequações.
Exponenciais, logarítmicas e modulares. Grandezas e medidas: medidas de área; medidas de volume; medidas
de energia; trigonometria. Funções: função afim; função quadrática; função polinomial; função exponencial;
função logarítmica; função trigonométrica; função modular. Geometrias: geometria plana; geometria espacial.
Tratamento da informação: análise combinatória; estudo das probabilidades; estatística; matemática
financeira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
Conceitos básicos de Administração: Conceitos, funções básicas da administração: planejamento: tipos,
organização, direção e controle Organização, Sistemas e Métodos: Sistemas administrativos, sistemas de
informações gerenciais, Departamentalização, formulários, manuais administrativos, arranjo físico (layout),
delegação, centralização e descentralização, Comunicação nas empresas: saber ouvir as pessoas, feedback e
relacionamento interpessoal, comunicações formais e informais. Agenda e suas variantes. Atendimento ao
cliente e ao telefone.
Redação oficial: aspectos gerais, definição, formalidade e padronização. Comunicação oficial, concisão e
clareza, editoração de textos, documentos oficiais, formas de tratamento.
Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
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conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e
gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos,
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação
de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links,
sites, busca e impressão de páginas.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
MONITOR:
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa,
Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigo; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado).
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais, resolução de problemas sobre as quatro
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade
e tempo, transformações problemas; Número decimal: operações; Sistema Monetário Nacional: Real;
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
LEI FEDERAL Nº 8069 DE 13/07/90 - "Estatuto da Criança e do Adolescente", Noções básicas de trânsito,
Noções básicas de alimentação, Noções sobre higiene e saúde infantil, Noções básicas de preservação da
natureza, Primeiros socorros, Doenças comuns e contagiosas e sua prevenção, Noções básicas do
comportamento como servidor público, Noções de Segurança na escola, na casa e nos passeios, Noções sobre
desenvolvimento geral da criança: motor, social, emocional e intelectual, Noções de relacionamento com o
público em especial pais e servidores, Noções Básicas de Trânsito.
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
SERVENTE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 Questões
Análise e Interpretação de Textos; Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases;
Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa,
Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras: substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo,
pronome, numeral, interjeição e artigo; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Fonema;
Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Regência
Nominal; Regência Verbal; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado).
MATEMÁTICA: 5 Questões
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais, resolução de problemas sobre as quatro
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade
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e tempo, transformações problemas; Número decimal: operações; Sistema Monetário Nacional: Real;
Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 Questões
Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; Varrer, espanar, lavar, encerar e lustrar as dependências,
móveis, utensílios e instalações diversas; Manter as condições de higiene e conservação; Preparar café e chá,
servindo-os quando solicitado; Zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins; Zelar pelo material
de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos; Lavar por
completo e passar todos as roupas de cama, mesa e banho utilizadas nas repartições públicas; manobrar
máquina de lavar para efetuar a lavagem; Executar outras atividades correlatas.
As alterações da Retificação n° 01/2020 - Edital 001/2020 ficam incorporadas ao Edital Consolidado n°
001/2020, sendo as mesmas amplamente publicadas nos meios de comunicação, permanecendo as demais
inalteradas.
Rincão/SP, 24 de janeiro de 2020.
COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO
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