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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
EDITAL Nº02/2013 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
 O Prefeito Municipal de SERRANA, Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor torna público o presente 

edital de retificação do ANEXO IV (Conteúdos Programáticos) do Edital nº 

02/2013 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 
1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1.1. Programa da Prova: 

 

1.1.1. Português (Nível Alfabetizado):Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, 

C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação 

das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios 

básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe 

de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e 

adjetivo. Tempos e modos do verbo, Leitura e interpretação de textos elementares. 

 

1.1.2 Português (Nível Fundamental Completo): Ortografia: uso de S e Z. 

Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de 

silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação 

gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da 

sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e 

grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. 

Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. 

Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 

 

LEIA SE: 
1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1.1. Programa da Prova: 

 

1.1.1. Português (Nível Alfabetizado):Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, 

C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação 

das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios 

básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe 

de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e 

adjetivo. Tempos e modos do verbo, Leitura e interpretação de textos elementares. 

 

1.1.2 Português (Nível Fundamental Completo): Ortografia: uso de S e Z. 

Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de 

silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação 

gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da 

sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e 

grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. 

Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. 

Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 
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1.1.3. Português (Nível Médio Completo): Ortografia. Relações entre 

fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de 

palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 

Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 

transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância 

nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 

Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. 

Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de 

palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

 

Ficam ratificadas as demais disposições do edital do Processo Seletivo 

Simplificado nº 02/2013. 

 

 

Prefeitura Municipal de SERRANA/SP, 30 de janeiro de 2013. 

 

 

 

João Antonio Barboza 

Prefeito Municipal 

 


