
 

 

 

 

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 02/2020 

ERRATA 04 

 

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 8.977 de 09 de outubro de 2020, torna 

pública a Errata 04 ao Edital. 

 

Anexo III 

ONDE SE LÊ: 

 

PROFESSOR DE E ENSINO FUNDAMENTAL II - LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Compreensão e interpretação de textos, conhecimento vocabular. 2. Variação linguística: as diversas 

modalidades do uso da língua. 3. Ortografia, Significação das palavras – antônimos, sinônimos, homônimos e 

parônimos. 4. Formação e estrutura das palavras – uso de prefixos e sufixos. 5. Classes de palavras - flexões e 

emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 6. Regência nominal e verbal. Crase. 7. Concordância 

nominal e verbal. 8. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos atribuídos pelas conjunções). 

9. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos. 10. Pontuação. 11. Acentuação gráfica. 

GSuíte (Google Sala de Aula, Google Meet, G-mail, Google Drive, Google Planilhas, Google Documentos, Google 

Apresentação, Google Formulários, Google Agenda. 

 

LEIA-SE: 

 

PROFESSOR DE E ENSINO FUNDAMENTAL II - 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. GSuíte (Google Sala de Aula, Google Meet, G-mail, Google Drive, Google Planilhas, 

Google Documentos, Google Apresentação, Google Formulários, Google Agenda. 

 

Permanecem inalterados os demais cargos e itens do edital. 

 

Caçador, 23 de agosto de 2021. 
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