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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2011 
  

O Município de Emilianópolis – Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão Especial de 

Processo Seletivo Simplificado, constituída através do Decreto nº 313/2011, TORNA PÚBLICO para conhecimento 

dos interessados, o Edital nº 001/2011, sofreu as seguintes alterações: 

1. Tornar sem efeito os itens 6.4 e 6.5. 

2. Em razão das novas regras ortográficas o Anexo II Conteúdo Programático (Língua Portuguesa), para todos 

os cargo é o que segue: 

 

NÍVEL SUPERIOR 
LÍNGUA PORTUGUESA 
(Conforme as novas regras ortográficas): Compreensão e interpretação de diversos gêneros textuais. Tipologia 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação pronominal. Verbo: emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e regência verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis e 

invariáveis. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período composto por Coordenação e 

Subordinação. Usos do QUE e SE. Sinonímia, Antonímia, Heteronímia, Homonímia, Paronímia, Ambigüidade. 

Estrutura das palavras: prefixo e sufixo. Processos de formação das palavras. Aspectos notacionais da língua. 

Variações lingüísticas. Figuras de linguagem. Figuras de pensamento. 

 

NÍVEL MÉDIO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
(Conforme as novas regras ortográficas): Compreensão e interpretação de diversos gêneros textuais. Tipologia 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação pronominal. Verbo: emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e regência verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis e 

invariáveis. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período composto por Coordenação e 

Subordinação. Usos do QUE e SE. Sinonímia, Antonímia, Heteronímia, Homonímia, Paronímia, Ambigüidade. 

Estrutura das palavras: prefixo e sufixo. Processos de formação das palavras. Aspectos notacionais da língua. 

Variações lingüísticas. Figuras de linguagem. Figuras de pensamento. 

 

MAGISTÉRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
(Conforme as novas regras ortográficas): Compreensão e interpretação de diversos gêneros textuais. Tipologia 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação pronominal. Verbo: emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e regência verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis e 

invariáveis. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período composto por Coordenação e 

Subordinação. Usos do QUE e SE. Sinonímia, Antonímia, Heteronímia, Homonímia, Paronímia, Ambigüidade. 

Estrutura das palavras: prefixo e sufixo. Processos de formação das palavras. Aspectos notacionais da língua. 

Variações lingüísticas. Figuras de linguagem. Figuras de pensamento. 

 

PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA 
(Conforme as novas regras ortográficas): Compreensão e interpretação de diversos gêneros textuais. Tipologia 

textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e 

colocação pronominal. Verbo: emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e regência verbal. Emprego da crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis e 

invariáveis. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período composto por Coordenação e 

Subordinação. Usos do QUE e SE. Sinonímia, Antonímia, Heteronímia, Homonímia, Paronímia, Ambigüidade. 

Estrutura das palavras: prefixo e sufixo. Processos de formação das palavras. Aspectos notacionais da língua. 
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Variações lingüísticas. Figuras de linguagem. Figuras de pensamento. Redação Oficial: formas de tratamento, 

tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos. 

 

3. Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

 

Emilianópolis/SP, 21 de novembro de 2011. 
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MEMBRO 

DANIEL MILHORANÇA 
PRESIDENTE 

SILVANA ALVES OLEGÁRIO 
MEMBRO 

 


