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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2016 
 
 
 

A Prefeitura do Município de Diadema, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação nº 02/2016 

do Edital do Concurso Público nº 01/2016, conforme segue: 

 

1. No Conteúdo Programático ao cargo de Guarda Civil Municipal, onde se lê: 

 

Lei Complementar Municipal 018/94, 
 

Leia-se: 
 

Lei Complementar Municipal 08/91 (link: https://leismunicipais.com.br/a/sp/d/diadema/lei-complementar/1991/1/8/lei-
complementar-n-8-1991-institui-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-diadema-e-da-outras-
providencias?q=Direitos%20e%20Responsabilidades%20do%20funcion%E1rio%20P%FAblico). 
 
2. No Conteúdo Programático ao cargo de Agente Serviços de Cozinha I, onde se lê: 

AGENTE SERVIÇO DE COZINHA I 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto, fonema, tonicidade, prosódia, acentuação gráfica, notações léxicas, 

abreviaturas, siglas, símbolos, ortografia oficial de acordo com a nova regra ortográfica, divisão silábica, pontuação, 

concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido 

próprio e figurado das palavras, emprego de tempos e modos verbais, emprego das classes de palavras: substantivo, 

adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações 

entre as orações). Referências bibliográficas: BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2010. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa. 48.ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 

MATEMÁTICA: Operações no conjunto dos números Naturais; Operações no conjunto dos números Inteiros; Operações 

no conjunto dos números racionais; Operações no conjunto dos números reais; Expressões numéricas e algébricas em 

N, Z e Q; Potenciação e radiciação no conjunto N; Resolução de situação problema; MDC e MMC (operações e 

problemas); Números fracionários; Operações com frações; Medidas de comprimento e de superfície (perímetro e área); 

Medidas de volume, capacidade e massa; Equação do 1º grau e do 2º grau; Razão e proporção; Regra de três simples e 

composta; Porcentagem e juros simples; Média aritmética simples e ponderada. Referências bibliográficas: IEZZI, 

Gelson et al. Matemática: volume único. 4. ed. São Paulo: Atual, 2007. 

 

Leia-se:  

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas 

de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Pontuação. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas.  

MATEMÁTICA: Números inteiros, operações e propriedades, múltiplos divisores, números racionais, operações e 

propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal, números e grandezas 

proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros e 
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descontos simples, sistemas métricos, decimal e não decimal, medidas de tempo, resolução de problemas aritméticos 

envolvendo a relação tempo e espaço. 

 

3. Na Seção II – Da Avaliação Psicológica, onde se lê: 

25. O Perfil Psicológico do candidato deverá estar de acordo com as características e dimensões a seguir: 

  Relacionamento Interpessoal - Elevado 

  Nível de Ansiedade - Diminuto 

  Controle Emocional - Elevado 

  Agressividade Controlada e bem canalizada - Adequada 

  Memória Auditiva e Visual - Adequada 

  Receptividade e capacidade de administração - Elevada 

  Capacidade de medição de conflito - Boa 

  Fluência Verbal – Adequada 

 

Leia-se:  

25. O Perfil Psicológico do candidato deverá estar de acordo com as características e dimensões a seguir: 

 Relacionamento Interpessoal – Adequado  

 Nível de Ansiedade – Diminuído 

 Estabilidade Emocional – Elevada  

 Agressividade – Controlada  

  Memorização a curto prazo – Adequada 

 Capacidade de Decisão – Satisfatória 

 Fluência Verbal – Adequada 

 Autocontrole – Satisfatório 

 Habilidades Sociais – Satisfatória 

 Nível de Produtividade – Satisfatório 

 Atenção (Concentrada / Difusa) – Elevada 

 
 

As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas.  

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC (11) 5594-8441 

ou por e-mail: atendimento@zambini.org.br.  
 
 
 

 
Diadema, 12 de abril de 2016.  

 
Gesiel Duarte de Oliveira  

Secretário de Gestão de Pessoas  
 

Prefeitura Municipal de Diadema 

mailto:atendimento@zambini.org.br

