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ADITIVO Nº 02/2019 AO EDITAL Nº. 001/2018 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Araripe (CE), GIOVANE GUEDES SILVESTRE, no uso de suas atribuições
legais, atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, em
consonância com o Edital Nº 001/2018 de 28 de Dezembro de 2018 e atendendo a comissão
responsável pelo concurso, RETIFICA (altera) e dá nova redação ao termo Atribuições dos
Cargos e Conteúdos Programáticos do cargo de Motorista B, e Conteúdos Programáticos dos
Níveis Médio Completo e Técnico e Superior Completo, conforme abaixo se descreve:

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “B”
O Cargo de Motorista Categoria B deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Fundamental Completo e
carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior e que, após cumprir todos os procedimentos legais de
ingresso no serviço público, terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo: Dirigir veículos
automotores passageiros, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto determinado, de
acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; examinar as condições de funcionamento do veículo,
efetuando o abastecimento regularmente; proceder a manutenção primária e preventiva adotando as providências
cabíveis para a manutenção do veículo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO
PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível médio e técnico): Interpretação e Compreensão de Texto; Ortografia;
Significados das palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos; Denotação e Conotação; Divisão Silábica;
Pontuação; Acentuação Gráfica; Flexão do substantivo; Figuras de linguagem, Emprego dos Pronomes; Regência
nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível médio e técnico): Aspectos geográficos, históricos,
políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Araripe - CE; Atualidades históricas científicas,
sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Araripe
- CE.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível superior): Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação;
Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas; Tipologia Textual; Figuras de linguagem, Coesão e
coerência; Formação, classe e emprego de palavras; Significação de palavras; Coordenação e Subordinação;
Concordância nominal e verbal; Emprego do sinal indicativo de crase; Regência Nominal e Verbal; Novo acordo
ortográfico da Língua Portuguesa.
CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível superior): Aspectos geográficos, históricos, políticos e
administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Araripe - CE; Atualidades históricas científicas, sociais,
políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Araripe - CE.

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B
Normas gerais de circulação e conduta; Regras de circulação; Regras de ultrapassagem; Regras de mudança de direção,
regras de preferência e estacionamento, velocidades permitidas, classificação de vias; Infrações; Penalidades e Medidas
Administrativas; Equipamentos Obrigatórios (Resolução nº 14 de 06/02/99). Sinalização: tipos de sinalização; placas,
marcas viárias, sinalização luminosa, sinais sonoros, gestos. Noções de Proteção ao Meio Ambiente e Cidadania;
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Direção; Defensiva, Mecânica Básica e Primeiros Socorros, conforme dispõem artigos 148 e 150 do Código de Trânsito
Brasileiro.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe Estado do Ceará, em 03 de Janeiro de 2019.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal de Araripe - CE
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