
CONTEÚDOS COBRADOS PELA BANCA PATATIVA DO ASSARÉ 

  

 

NIVEL FUNDAMENTAL 

 

PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível fundamental 

Completo e Incompleto): Ortografia - emprego de letras na grafia 

de palavras, divisão silábica; efeitos comunicativos dos sinais 

básicos de pontuação (exclamação, interrogação); 

conhecimentos básicos de Acentuação; substantivo (nome): 

Gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural; ideias 

básicas sobre palavras sinônimas e antônimas; compreensão e 

interpretação de textos com palavras ou com imagens.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível 

fundamental Completo e Incompleto): Aspectos geográficos, 

históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e 

do Município de Iguatu – CE; Atualidades históricas científicas, 

sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e 

administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Iguatu 

– CE. 

 

 

NIVEL MÉDIO 

 

PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível médio e técnico): 

Interpretação e Compreensão de Texto; Ortografia; Significados 

das palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos; 

Denotação e Conotação; Divisão Silábica; Pontuação; 

Acentuação Gráfica; Flexão do substantivo; Figuras de 

linguagem, Emprego dos Pronomes; Regência nominal e verbal; 

Concordância nominal e verbal; Novo acordo ortográfico da 

Língua Portuguesa.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível 

fundamental Completo e Incompleto): Aspectos geográficos, 

históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e 

do Município de Iguatu – CE; Atualidades históricas científicas, 

sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e 

administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Iguatu 

– CE. 



 

NIVEL SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS (comum a todos os cargos de nível superior): 

Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Compreensão, 

interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, 

com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, 

discursivas e argumentativas; Tipologia Textual; Figuras de 

linguagem, Coesão e coerência; Formação, classe e emprego de 

palavras; Significação de palavras; Coordenação e Subordinação; 

Concordância nominal e verbal; Emprego do sinal indicativo de 

crase; Regência Nominal e Verbal; Novo acordo ortográfico da 

Língua Portuguesa.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS (comum a todos os cargos de nível 

fundamental Completo e Incompleto): Aspectos geográficos, 

históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e 

do Município de Iguatu – CE; Atualidades históricas científicas, 

sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e 

administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Iguatu 

– CE. 

 


