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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA, no uso de suas atribuições legais, torna público 
a retificação do Edital nº 01/2010. 

 
 

ANEXO I --- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUM* AOS EMPREGOS DE 
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 
* O grau de dificuldade da prova será realizado conforme o nível de escolaridade. 
 
Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva 
e complemento nominal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e 
sentido que imprimem às relações entre as orações). 
 
Raciocínio Lógico: Operações com números reais. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área 
e capacidade) e respectivas unidades de medida. Razão e Proporção: porcentagem, grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais (regra de três simples). Noções de: dúzia, arroba, 
metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte. Sistema Monetário 
Nacional – Real. Perímetro e área de quadrado e retângulo. Juros simples e compostos. Equação 
de 1º e 2º graus. Progressões aritméticas e geométricas. Resolução de situações-problema. 
Conceitos básicos de geometria. Análise combinatória. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 
divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, Geografia e História 
do Brasil, atualidades locais, nacionais e internacionais, veiculadas pelos meios de comunicação 
nos últimos 12 meses. Noções de cidadania, meio ambiente (ecologia), poderes executivo, 
legislativo e judiciário, símbolos nacionais. 

 
 

LEIA –SE: 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUM* AOS EMPREGOS DE 
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 
* O grau de dificuldade da prova será realizado conforme o nível de escolaridade. 
 
Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de 
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tratamento e colocação. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva 
e complemento nominal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e 
sentido que imprimem às relações entre as orações). 
 
Raciocínio Lógico: Operações com números reais. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área 
e capacidade) e respectivas unidades de medida. Razão e Proporção: porcentagem, grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais (regra de três simples). Noções de: dúzia, arroba, 
metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte. Sistema Monetário 
Nacional – Real. Perímetro e área de quadrado e retângulo. Juros simples e compostos. Equação 
de 1º e 2º graus. Progressões aritméticas e geométricas. Resolução de situações-problema. 
Conceitos básicos de geometria. Análise combinatória. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente 
divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, Geografia e História 
do Brasil, atualidades locais, nacionais e internacionais, veiculadas pelos meios de comunicação 
nos últimos 12 meses. Noções de cidadania, meio ambiente (ecologia), poderes executivo, 
legislativo e judiciário, símbolos nacionais. 
 
Conhecimentos de Informática: Utilização das ferramentas do Microsoft Office: Word e Excel, 
2003 A 2007, XP. 
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Prefeitura Municipal de Itatiba 


