MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA
CNPJ nº 01.614.826/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2019
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
E TÍTULOS Nº 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA, com supervisão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº
1863/2019, juntamente com a empresa Suporte Gestão e Recursos Humanos Ltda., DIVULGA pelo presente
instrumento que RERRATIFICA o edital do Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2019 no que se refere
ao item:
2- DOS CARGOS
No item VAGAS, onde se lê CR leia-se: Cadastro Reserva (só será chamado se tiver disponibilidade de vagas e
ou necessidade do município).
Anexo II - BIBLIOGRAFIA SUGERIDA E OU PROGRAMA DE PROVA.
Cargos: Escriturário e Tratorista/Serviços Gerais, que passa a ser como descrito abaixo:
ESCRITURÁRIO
Português:
Concepções de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo,
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos; Oralidade: concepção, gêneros orais,
oralidade e ensino de língua, particularidades do texto oral; Escrita: produção de texto na escola, papel do
interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita; Análise Linguística: o texto (oral e escrito); Norma
padrão e as outras variedades linguísticas; Linguagem oral e linguagem escrita: Relações entre fala e escrita:
perspectiva não dicotômica; Relações de independência, de dependência e de interdependência; Literatura
Brasileira e geral; Interpretação de textos; Gramática; Novo acordo ortográfico; Condições de textualidade:
intertextualidade, coesão, coerência; Linguagem denotativa e conotativa; funções da linguagem; figuras de
linguagem; variedades linguísticas; impropriedades linguísticas e tópicos de linguagem; Fonologia, ortografia,
acentuação gráfica, emprego do hífen e significação das palavras; Morfologia – estrutura e formação de
palavras; classes gramaticais das palavras variáveis e invariáveis; Estrutura do período simples: termos da
oração; Estrutura do período composto: orações coordenadas e/ou subordinadas. Concordância verbal e
nominal, colocação pronominal e regência; Pontuação; Ocorrência da crase; Sílaba; Ortografia; Acentuação
gráfica; Semântica; Sintaxe.
Matemática:
Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); Proporcionalidade; Álgebra; Equações de
1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas,
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; matrizes;
Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica; Tratamento de
dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações
expressas em gráficos e tabela; Número e suas operações (Número, álgebra, geometria, medidas e estatística);
Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e
proporções; Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas; Equações, inequações e
sistemas polinomiais de 1º e 2º graus; Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial,
trigonométricas; Sequências e progressões; Matrizes e Determinantes; Sistemas Lineares; Análise Combinatória;
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções; Trigonometria: no triângulo retângulo e
triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções cônicas; Estatística; Polinômios e
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Equações Algébricas. Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição,
subtração, multiplicação e divisão. Divisibilidade: números primos, MDC; MMC; Inequações de 1º Grau;
Radiciação; Razão e Proporção; Algarismos romanos; Grandezas Proporcionais. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juros simples e compostos. Medidas de superfície, de volume, de capacidade, de massa, de
comprimento, de tempo; Noções de probabilidade; Situações-problema; Leitura de gráficos.
Atualidades: Fatos, acontecimentos, notícias do Brasil e do mundo que tenham ocorrido nos último 2 anos.
Noções de informática:
Hardware; Software; Periféricos; Sistemas Operacionais; Navegadores da internet; Aplicativos; Impressoras
(instalação, configuração, manuseio); Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos; Internet: Navegação na Internet, links, sites, busca e impressão de páginas;
Segurança na Internet; Microsoft Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft Office; Microsoft Word: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto; Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção
de dados externos, classificação de dados; Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem
de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à
mensagem, imprimir uma mensagem de e-mail; Cópias de segurança (backup). (OBS: Versões atualizadas).
TRATORISTA/SERVIÇOS GERAIS

Português:
Leitura, compreensão e interpretação de texto; gêneros e tipologia textuais. Intertextualidade.
Linguagem denotativa e conotativa; funções da linguagem; figuras de linguagem; variedades
linguísticas; impropriedades linguísticas e tópicos de linguagem.
Fonologia, ortografia, acentuação gráfica e significação das palavras.
Morfologia – estrutura e formação de palavras; classes gramaticais das palavras variáveis e invariáveis.
Emprego do “que”.
Estrutura do período simples: termos da oração. Estrutura do período composto: orações
coordenadas e/ou subordinadas.
Concordância verbal e nominal. Colocação Pronominal. Regência. Pontuação. Ocorrência da crase.
Matemática:
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão.
Divisibilidade: números primos, MDC; MMC. Equações de 1º grau com uma ou duas variáveis.
Equações do 2º Grau. Radiciação. Razão e Proporção. Números: arábicos, cardinais e ordinais.
Números racionais. Algarismos romanos. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros
simples e compostos. Medidas de superfície, de volume, de capacidade, de massa, de comprimento,
de tempo. Situações-problema.
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Especificas:
Código de Trânsito Brasileiro – LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Ética no Trabalho.

Mantém-se inalterados todos os demais itens do edital.

PAULISTÂNIA/SP, 18 de Setembro de 2019.

PAULO AUGUSTO GRANCHI
Prefeito Municipal de PAULISTÂNIA – SP
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