PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE URUGUAIANA
- COMDICAU Lei Federal 8.069 de 13.07.1990 e Lei Municipal 3.770 de 11.07.2007

CNPJ – 17.726.143/0001-88
EDITAL N.º 08/2019.
Divulga o programa do conteúdo
de língua portuguesa a ser aplicado na
prova teórico/escrita do processo
eleitoral do 9° Conselho Tutelar de
Uruguaiana.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Uruguaiana – COMDICAU, e a Comissão Especial Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal Nº 8.069 (ECA), art.
4º, parágrafos IX e X e art. 27 da Lei Municipal nº 3.770/2007 e da Resolução do
CONANDA nº 170/2014, torna público o conteúdo programático de Língua Portuguesa
a ser aplicado na prova teórica/escrita, de caráter eliminatório, do processo de eleição
dos Membros Titulares e Suplentes para compor o 9º Conselho Tutelar de Uruguaiana.
1. Disposições Gerais:
1.1. O presente edital visa tornar público o conteúdo programático de
Língua Portuguesa a ser aplicado na prova teórico/escrita, de caráter eliminatório, do
processo de eleição do 9° Conselho Tutelar de Uruguaiana.
2. Conteúdo Programático de Língua Portuguesa:
2.1. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
2.2. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais
2.3. Domínio da ortografia oficial
2.4. Domínio dos mecanismos de coesão textual
2.4.1. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual
2.4.2. Emprego de tempos e modos verbais
2.5. Domínio da estrutura morfossintática do período
2.5.1. Emprego das classes de palavras
2.5.2. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração
2.5.3. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração
2.5.4. Emprego dos sinais de pontuação
2.5.5. Concordância verbal e nominal
2.5.6. Regência verbal e nominal
2.5.7. Emprego do sinal indicativo de crase
2.5.8. Colocação dos pronomes átonos
2.6. Reescrita de frases e parágrafos de textos
2.6.1. Significação das palavras
2.6.2. Substituição de palavras ou de trechos de texto
2.6.3. Reorganização da estruturação de orações e de períodos do texto

2.6.4. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade

Uruguaiana, 27 de agosto de 2019.
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