PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
EDITAL Nº 02/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
O Sr. Ruben Weimer, Prefeito Municipal de Giruá/RS, por este Edital, torna pública a presente retificação
do Concurso Público nº 01/2020, conforme segue:
1. Inclui-se no ANEXO VII – PROGRAMAS – PROVA BASE, os Programas de Nível Fundamental
Completo, conforme descriminado abaixo:
LÍNGUA PORTUGUESA
PROGRAMA: 1. Interpretação de textos: 1.1 Leitura e compreensão de informações. 1.2 Identificação de
ideias principais e secundárias. 1.3 Intenção comunicativa. 2. Vocabulário: 2.1 Sentido de palavras e
expressões no texto. 2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 2.3 Sinônimos e antônimos. 3.
Aspectos linguísticos: 3.1 Grafia correta de palavras. 3.2 Separação silábica. 3.3 Localização da sílaba
tônica. 3.4 Acentuação gráfica. 3.5 Relação entre letras e fonemas, identificação de dígrafos e encontros
consonantais e diferenças entre sons de letras. 3.6 Família de palavras. 3.7 Flexão, classificação e
emprego dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 3.8 Emprego de verbos regulares e irregulares e
tempos verbais. 3.9 Emprego e classificação dos numerais. 3.10 Emprego de preposições, combinações e
contrações. 3.11 Emprego e classificação dos advérbios. 3.12 Noções básicas de concordância nominal e
verbal. 3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 3.14 Sinais de pontuação: 3.14.1 Emprego do
ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula.
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 3.14.4 Uso do travessão. 3.15 Processos de coordenação e subordinação.
3.16 Elementos de coesão no texto. 3.17 Sintaxe do período simples.
LEGISLAÇÃO
PROGRAMA: 1. Lei Orgânica do Município; Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município; Regime
Próprio de Previdência Social do Município; Plano Diretor do Município; Planos de Cargos do Município.
CONHECIMENTOS GERAIS
PROGRAMA: Cultura popular, personalidades, pontos turísticos, organização política e territorial, divisão
política, regiões administrativas, regionalização do IBGE, hierarquia urbana, símbolos, estrutura dos
poderes, fauna e flora locais, hidrografia e relevo, matriz produtiva, matriz energética e matriz de transporte,
unidades de conservação, história e geografia do Estado, do Município e da região que o cerca. Tópicos
atuais, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento sustentável e
ecologia.
MATEMÁTICA/RACIOCINIO LÓGICO
PROGRAMA: PARTE 1: Sistema de numeração decimal. Números naturais: operações (adição, subtração,
multiplicação e divisão), expressões numéricas, múltiplos e divisores: critérios de divisibilidade, números
primos, decomposição em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números
fracionários: representação e leitura, equivalência, simplificação, comparação, operações (adição,
subtração, multiplicação e divisão). Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita de
fração e número decimal), comparação, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Sistema
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monetário brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, capacidade e tempo.
Porcentagem. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. PARTE 2: Proposições
simples; Proposições compostas; Conectivos (conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e
bicondicional); Valor lógico de proposições e construção de tabelas-verdade; Álgebra proposicional;
Equivalências lógicas; Negações dos conectivos (conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e
bicondicional); Tautologia, contradição e contingência; Diagramas lógicos; Lógica de argumentação.
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas
relações.

Giruá, 05 de fevereiro de 2020.

Ruben Weimer
Prefeito Municipal
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