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EDITAL Nº 04/2020 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO  

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

53.310.793/0001-01, com sede administrativa na Rua Ver. José Alexandre de Lima, 427 – Centro, Sagres, Estado de São 

Paulo, neste ato representado pelo Prefeito RICARDO RIVED GARCIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e 

TORNA PÚBLICO o Edital de Retificação do Edital Normativo conforme segue: 

 

Art. 1º - Retifica-se o Edital Normativo do Concurso Público nº 01/2020 em todas as suas publicações conforme segue: 

 

Onde se lê: 

ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital) 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

 
 

Acrescenta-se: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros consonantais 

e dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras especiais. Processos de 

formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção, preposição, advérbio. 

Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Crase. Sinais de pontuação. Colocação 

dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das palavras: a denotação e a conotação. Tipos de 

Composição. Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares. Classes de palavras. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: 

O uso do hífen. O uso da Crase. Emprego dos Sinais de Pontuação. Interpretação e análise de textos.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Leitura e escrita dos números Reais. Operações com números Reais. Massa (grama, quilograma 

e tonelada), capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a nossa moeda, o real. Problemas 

de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e resoluções de problemas. Conjuntos numéricos: 

propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo, sistema métrico decimal. Equações do 1º grau e 2º grau. 

Razões e Proporções. Regra de três simples. Porcentagem. Juros simples. Média aritmética simples. Funções do 1º e 2º 

graus. Áreas e Perímetros das figuras planas. Medidas de comprimento, tempo, massa, capacidade, agrária, área e volume 

de sólidos geométricos. Relações métricas e trigonométricas no triangulo retângulo. Problemas envolvendo os itens do 

programa. Conhecimentos Gerais: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

socioambiental, problemas ambientais, segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, do 

Estado, do Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de Sagres-SP: hidrografia, relevo, população, 

clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. Constituição Federal, Constituição 

do Estado de São Paulo. 

 

Art. 3º - As demais disposições constantes do Edital Normativo nº 01/2020 e suas consolidações permanecem inalteradas. 

 

 

 

Sagres/SP, 02 de março de 2020.  

 

 

 

 

RICARDO RIVED GARCIA,  

Prefeito Municipal 
 


