
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO / BAHIA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01 / 2016 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que RETIFICA o Edital nº 01/2016, datado de 22 de fevereiro de 2016, que 

trata do Processo Seletivo, inserindo os assuntos de língua portuguesa no conteúdo programático, constante 

no anexo I do Edital. 

 

NO ANEXO I, fica assim acrescido o seguinte texto: 

 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE 01 A 03 DE NÍVEL SUPERIOR: Compreensão de textos 
escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e 
não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: 
narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e 
língua oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da 
língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de 
pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das 
palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, 
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos 
átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). 
Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da 
textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambiguidade e redundância). 
Semântica e Estilística. 
 
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE 04 A 05 DE NÍVEL MÉDIO: Compreensão de textos escritos de 
diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. 
Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, 
dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal/língua escrita e língua 
oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua 
(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação 
no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, 
prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período 
simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos 
(ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). 
Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da 
textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambiguidade e redundância). 
Semântica e Estilística. 

 

As demais disposições do Edital 01/2016 continuam inalteradas. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de retificação. 

Brumado, 03 de março de 2016. 

 

 
AGUIBERTO LIMA DIAS 

Prefeito Municipal. 


