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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

Atualidades: tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, 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 Pedregulho: 

hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética 

e trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo, Lei Orgânica do Município de 

Pedregulho, Lei 8666/93 e Lei 10.520/02. 

RACIOCÍCIO LÓGICO 

Introdução ao raciocínio lógico; Proposições simples e compostas; A tabela-verdade (Operações lógicas 

sobre as proposições e sua tabela-verdade – negação, conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bi 

condicional); Análise combinatória, permutação simples e composta, números fatoriais, arranjo simples e 

compostos; implicações lógicas; Equivalência entre proposições; Argumento, Proposições e frases, validade 

de um argumento, argumentos dedutivos e indutivos, argumentos dedutivos válidos, argumentos dedutivos 

não válidos, analogia, silogismo; Sistemas de numeração (números naturais, inteiros, racionais e reais); 

Conjuntos – (noção de pertinência, operações de união e intersecção); Operações numéricas com números 

naturais (IN) – (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Números inteiros (Z) – 

(as seis operações); Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; Números racionais (Q) – (as seis 

operações); Equações do primeiro grau – (com uma e duas incógnitas); Equações do segundo Grau; Regra de 

três – (simples e composta); Porcentagem; Juros; medidas – (de comprimento de massa e capacidade, 

perímetro, área e volume). Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise 

combinatória. Matrizes. Raízes. 

LINGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos e gráficos; Fonética – Letra, fonema e sílaba. Encontros vocálicos e 

consonantais. Divisão silábica; Ortografia Oficial (Novas regras); Acentuação gráfica e crase; Morfologia – 

Processos de formação de vocábulos: derivação e composição, parassíntese e hibridismo. Prefixos e sufixos. 

Distribuição das palavras em classes: flexões verbais e nominais; Sintaxe – Análise sintática; Orações 

coordenadas e subordinadas e sua aplicabilidade em textos: substantivas, adjetivas e adverbiais. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal, nominal e predicação dos verbos (transitivos, intransitivos e 

verbos de ligação). Colocação dos pronomes oblíquos átonos: próclise, mesóclise e ênclise; Semântica – 

Significação das palavras no contexto. Homonímia, sinonímia, antonímia, paronímia e polissemia; Emprego 

dos porquês e dos pronomes demonstrativos este, esse, aquele e aquilo. Denotação e conotação – Figuras 

de linguagem (metáfora, metonímia, antítese, prosopopeia...); Pontuação – Usos e aplicabilidade: vírgula, 

ponto-e-vírgula, dois pontos, asterisco, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, 

parênteses, travessão, aspas e ponto final; Usos discursivos – Noções de ordem e clareza, coesão e 

coerência, ambiguidade. Funções da linguagem – gêneros textuais e funcionalidade. Noções de Redação 

Oficial – características, funções e noções de tipologias usadas; Literatura Brasileira; Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa.  


