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I.E. N. 05/2010 
EDITAL N. 037/2010 
RETIFICAÇÃO DOE DE 24/04/2010 
 
NO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO 
 
ONDE-SE LÊ: 
2.2- QUALIFICAÇÃO: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de habilitação 
categoria D ou E profissional dentro do prazo de validade. 
 
LEIA-SE: 
2.2- QUALIFICAÇÃO: Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de habilitação categoria D ou 
E profissional dentro do prazo de validade. 
 
 
 
ONDE-SE LÊ: 
5.4-possuir escolaridade equivalente a 8ª série do ensino Fundamental Completo, expedido por 
escola oficial ou reconhecida; 
 
LEIA-SE: 
5.4-possuir escolaridade equivalente ao Ensino Médio Completo, expedido por escola oficial ou 
reconhecida; 
 
 
 
ONDE-SE LÊ: 
 
PROGRAMA 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções 
de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com 
o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos 
regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
 
2. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, 
quantidade. 
 
LEIA-SE: 
 
PROGRAMA 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções 
de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com 
o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos 
regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. Acentuação gráfica. Crase. 
Pontuação. Ortografia Oficial. Regência nominal e verbal. Termos integrantes da oração: objeto 
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Sentido próprio e figurado das 
palavras. 
 
2. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, 
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quantidade. Razão e Proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais (regra de três simples). Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um 
quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte. Sistema Monetário Nacional - Real. Resolução 
de situações-problema. Conceitos básicos de geometria. 
 
 
 
I.E. N. 05/2010 
 
COMUNICADO 
 

Os Candidatos que não possuírem o Ensino Médico Completo e que eventualmente 
tenham feito a inscrição para este Concurso Público podem solicitar a devolução da taxa de 
inscrição paga até o dia 24 de junho de 2010 impreterivelmente, através de recurso 
administrativo enviado por meio de AR, SEDEX ou PESSOALMENTE, endereçado ao Instituto 
Zambini, sito a Av. Fagundes Filho, 141- c.j. 43 - Ed. Denver - 4º Andar - São Judas - CEP: 
04304-000 São Paulo/SP. Indicando no envelope “Ref: RECURSO - CCD - Concurso Público: 
Oficial Operacional (Motorista) - I.E. N 05/2010”. O recurso deverá conter cópia do 
comprovante de pagamento, cópia do RG ou outro documento de identificação permitido pelo 
edital, bem como o número de conta corrente ou poupança para a efetuação do respectivo 
depósito. Serão indefinidos os pedidos protocolados fora do prazo e forma apresentada nesta 
retificação. 

 
 
 
 
 

São Paulo 10 de junho de 2010 


