
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO DO  
ESTADO DO AMAZONAS – SEDUC/AM  
EDITAL N° 02, DE 13 DE JUNHO DE 2014 – NÍVEL MÉDIO 

 

 SEDUC/AM 2014 | CONCURSO PÚBLICO | NÍVEL MÉDIO  1 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02, DE 13 DE JUNHO DE 2014 

 

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas – SEDUC/AM, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Lei n°. 3.951, de 04 de novembro de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Estado do Amazonas, da Resolução nº 138/2012 – CEE/AM, de 18 de outubro 2012, da Resolução nº 

97/2010 – CEE/AM, aprovada em 21 de setembro de 2010, e do Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, torna 

pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 
 
 

1. No Anexo I, Do conteúdo programático, conhecimentos básicos, ONDE SE LÊ: 

����RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, objetos ou eventos fictícios. Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre 
objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Compreensão e análise da lógica de uma situação. Raciocínio 
verbal, raciocínio matemático e raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal. Formação de conceitos e 
discriminação de elementos. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos. 

 

LEIA-SE: 
 

����RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: Estruturas Lógicas.  Lógica de Argumentação, negação de proposições, 
implicação lógica.  Diagramas Lógicos.  Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio 
matemático.  Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; números e grandezas 
direta e indiretamente proporcionais; razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; 
porcentagem.  Sistemas de medidas de comprimento, perímetro, área, volume, temperatura, massa e tempo. 
Princípios de contagem e noção de probabilidade.  Equações do primeiro e segundo graus.  Geometria básica.  Noções 
de estatística; médias e leitura de gráficos. 

 
 

Os demais itens do citado Edital permanecem inalterados.  

 

Manaus, 09 de julho de 2014. 
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