
ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA 

 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 
 

A Prefeitura Municipal de Novo Gama, avisa aos interessados que o Edital 
de Concurso Público 001/2010 sofreu a seguinte retificação: 
 

 Fica alterado o anexo II do Edital de Concurso Público nº 
001/2010 para os cargos de nível fundamental completo, que passa conter o seguinte 
conteúdo programático, de acordo com o anexo II abaixo: 
 

ANEXO II 
 
 

Português 
Nível Fundamental Completo: Interpretação de texto. Conhecimento de língua: 
ortografia/acentuação gráfica; classes de palavras: Substantivo: classificação, flexão e 
grau; adjetivo: classificação, flexão e grau; advérbio: classificação, locução adverbial e 
grau; pronome: classificação, emprego e colocação dos pronomes oblíquos átomos; 
verbo: classificação, conjugação, emprego de tempos e modos; preposição e conjunção: 
classificação e emprego; estrutura das palavras e seus processos de formação; estrutura 
da oração e do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, crase. 
Pontuação; figuras de linguagem; variação lingüística: as diversas modalidades do uso da 
língua. 

Matemática 
Nível Fundamental Completo: Sistema de numeração; Operações com números 
naturais, decimais e fracionários; Conjuntos Numéricos; Expressão numérica e algébrica; 
Potenciação; Razão; Proporção; Regra de três; Porcentagem; Juros simples; Equações 
do 1º Grau; Noções de Geometria plana; Estatística básica; Medidas de Comprimento e 
Superfície; Medidas de volume e Capacidade; Medida de Massa e Noções de lógica.  

Conhecimentos Gerais 
Nível Fundamental Completo: Atualidades do Brasil e do mundo.  Assuntos ligados ao 
cotidiano e atualidade nas áreas: educação, econômica, cientifica, tecnológica, política, 
cultural, esportiva, saúde, meio ambiente e social, do município, de Goiás e do Brasil.  
Conhecimentos dos aspectos  Geográficos  e históricos do município, de Goiás e  do 
Brasil. Ética. Noções de Cidadania, Higiene e Saúde. 

 
 
 

 
 
O Edital e maiores informações serão obtidos no site 

www.ebraconconcursos.com.br .  
 
 

Novo Gama, 05 de julho de 2010 
 
 

JOÃO DE ASSIS PACÍFICO 
Prefeito Municipal 

 
 


