
 
 
 

CÃMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

 
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕ ES 

 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada 
pelo ato da presidência nº 575/2011 faz saber que: 
 - Rerratifica  o edital inicial do Concurso Público nº 01/2011 incluindo o item 
abaixo que determina. 

7.2-a – As provas escritas serão elaboradas usando a nova ortografia.  
 
- Rerratifica a bibliografia para o cargo de Oficial Administrativo  que passa a ser: 
Português (15 questões) 

INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE TEXTO – GÊNEROS TEXTUAIS – TIPOS DE TEXTO: 
Dissertação, descrição e narração. Variedades Linguísticas.  
FONOLOGIA – encontros vocálicos e encontros consonantais; sílaba – separação, 
classificação quanto ao número e acento tônico; ortoepia e prosódia; ortografia; 
acentuação gráfica; significação das palavras. 
MORFOLOGIA – estrutura e formação de palavras; classes de palavras (morfologia). 
SINTAXE – frase, oração e período; termos da oração; período composto – coordenação e 
subordinação; concordância verbal e nominal; colocação pronominal; pontuação; 
regência verbal e nominal. 
FIGURAS DE LINGUAGEM – denotação e conotação; espécies de figuras de linguagem; 
vícios de linguagem. 
FUNÇÃO DE LINGUAGEM. 
Matemática (10 questões) 

Operações fundamentais: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação de números 
inteiros. Noções de Conjuntos: operações, propriedades. Múltiplos e divisores. Máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Sistema métrico: unidades legais de 
comprimento, área, volume, ângulo, tempo, velocidade, massa. Equação e inequação do 
1º e 2º grau. Potências e Raízes: Operações com potências. Extração da raiz quadrada, 
potências e raízes de frações. Noções geométricas: relações métricas no triângulo 
retângulo. Porcentagem. Regra de três: simples, composta e inversa. 
Especificas (15 questões) 

Operação de microcomputadores;  
Operação com arquivos em ambiente DOS/Windows;  
Utilização do pacote MS-Office;  
Tipos de computadores, conceitos de hardware e de software e; 
Uso da Internet como: 
Modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados 
a Internet;  
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de 
discussão, de busca e pesquisa;  
Modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática:  



 
 - Prorroga  em virtude das alterações acima as inscrições para o Concurso Público 
nº 01/2011, para todos os cargos até dia  01° de setembro de 2.011 nos mesmos horários e 
locais determinados no edital de abertura de inscrições. 
 

Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, 
que será publicado na Imprensa que publica os atos oficiais do município por afixação, no 
quadro próprio de avisos da Câmara Municipal de Rio Claro e nos 
www.camararioclaro.sp.gov.br e www.objetoconsutoria.com.br 
 
Rio Claro, 17 de agosto de 2011.  
 
 
 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO 
 
 
 


