
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01 /2020  

ERRATA 02 

 

A Comissão do Concurso Público torna pública a Errata 02 ao edital. 

 

ANEXO III 

 

ONDE SE LÊ: 

 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS  

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. 

Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, 

preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. 

Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e 

predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e 

subordinação (valores semânticos). 

[...] 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular, coesão e coerência. 2. Conceitos 

gerais: linguagem, língua e discurso, funções da linguagem, variação linguística, as diversas 

modalidades do uso da língua. 3. Ortografia, acentuação gráfica, uso do hífen, novo acordo ortográfico. 

4. Morfologia: formação e estrutura das palavras, flexões e empregos das classes gramaticais. 5. 

Sintaxe: funções sintáticas, período simples e período composto, pontuação, regência nominal e verbal, 

crase, concordância nominal e verbal, processos de coordenação e subordinação, valores semânticos 

atribuídos pelas conjunções nas orações subordinadas.  6. Semântica: significação das palavras, 

homonímia, paronímia e polissemia, conotação e denotação, figuras de linguagem. Base Nacional 

Comum Curricular de Língua Portuguesa. 

 

 

LEIA-SE: 

 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS  

1.  Análise textual: interpretação e compreensão dos sentidos construídos nos textos verbais e não 

verbais; estratégias e características do texto; elementos de coesão e coerência.  2.  Aspectos 

semânticos:  denotação e conotação; sentido e emprego dos vocábulos e expressões; sentidos 

atribuídos às palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, 

metonímia, antítese, eufemismo, ironia).    3.   Aspectos   morfológicos: reconhecimento, emprego   

e sentido das classes gramaticais em textos; flexões do verbo (tempo, modo, voz); uso e colocação 

dos   pronomes; processos de   formação de palavras.  4. Aspectos sintáticos: concordâncias verbal e 



nominal; regências verbal e nominal; crase.  5. Sistema Ortográfico: ortografia; regras de acentuação; 

uso dos sinais de pontuação. 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1.  Análise textual: interpretação, compreensão e inferência de informações e sentidos construídos 

nos textos verbais e não verbais; estratégias e características do texto; elementos de coesão e 

coerência; intertextualidade. Discursos direto e indireto; funções da linguagem. 2.  Aspectos 

semânticos:  sentido e emprego de palavras e expressões; sentidos atribuídos às palavras pelo 

acréscimo de prefixos e sufixos; figuras de linguagem (metáfora, paradoxo, metonímia, antítese, 

eufemismo, ironia).    3. Morfossintaxe: reconhecimento das classes gramaticais; processos de 

formação das palavras; flexões nominais e verbais; termos da oração; processos de coordenação e 

subordinação; transitividade e regência de nomes e de verbos; colocação pronominal. 4. Sistema 

ortográfico: regras gerais de ortografia; homônimos e parônimos, regras de acentuação; regras do 

emprego dos sinais de pontuação. 5. Conceitos da área:  língua e linguagem; variantes linguística e 

os diversos registros da língua; gêneros e tipologias textuais. 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

 

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 04 de março de 2020. 

 

 

Comissão de Acompanhamento do Concurso Público da  

Prefeitura de Balneário Piçarras/SC. 

 


