
                                     ESTADO DA BAHIA 
                                       REGIÃO METROPOLITANA 
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No Edital nº 001/2020, Concurso Público 

Onde se LÊ: 

10.1. A Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional consistirá da avaliação 
dos documentos apresentados, de caráter classificatório, exclusivamente para os candidatos 
habilitados na Avaliação de Habilidades e Perfil e terá pontuação total de até 20,0 (vinte) pontos. 

 
ANEXO ÚNICO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL SUPERIOR- 100-Bibliotecário,101-Biólogo, 102-Contador, 103-Engenheiro 
Ambiental, 104-Geólogo, 105-Médico PSF e 106-Médico Regulador. 

Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais e/ou não 
ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes gramaticais. Sinônimos, 
antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo 
(conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do período, da oração 
e da frase. Períodos compostos por coordenação e subordinação. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). 
Pronomes de tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e 
conotação). Funções da linguagem.  

Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil seus Estados: política, economia, 
sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, ciência, 
tecnologia e inovação. Meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global. Desastres 
naturais e humanos. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. O Município 
de POJUCA/BA – história, educação, turismo, cultura e geografia.  

 

NÍVEL MÉDIO - 200-Arquivista, 201-Fiscal Ambiental, 202-Guarda Civil Municipal, 203-
Técnico em Enfermagem, 204-Técnico Paisagista e 205-Topografo.  

Língua Portuguesa – Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais e/ou não 
ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes gramaticais. Sinônimos, 
antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo 
(conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do período, da oração 
e da frase. Períodos compostos por coordenação e subordinação. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). 
Pronomes de tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e 
conotação). Funções da linguagem.  

Conhecimentos Gerais e Atualidades – O Brasil seus Estados: política, economia, 
sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, ciência, 
tecnologia e inovação. Meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global. Desastres 
naturais e humanos. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. O Município 
de POJUCA/BA – história, educação, turismo, cultura e geografia.  

 
 
LEIA-SE: 
 
10.1. A Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional e terá pontuação total 
de até 20,0 (vinte) pontos e consistirá da avaliação dos documentos apresentados, de caráter 
classificatório, exclusivamente para os candidatos habilitados nas etapas anteriores. 
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ANEXO ÚNICO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL SUPERIOR- 100-Bibliotecário,101-Biólogo, 102-Bioquímico, 103-Contador, 104-
Engenheiro Ambiental, 105-Fiscal de Tributos, 106-Geólogo, 107-Médico PSF e 108-
Médico Regulador. 

Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais e/ou não ficcionais); 
coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação. Estrutura e formação de palavras. 
Semântica (ciência dos significados). Classes gramaticais. Sinônimos, antônimos, parônimos, 
homônimos. Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo (conjugação verbal) e vozes 
verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do período, da oração e da frase. Períodos compostos 
por coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de tratamento (usos e adequações). 
Estilística: figuras de linguagem (denotação e conotação). Funções da linguagem.  

Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil seus Estados: política, economia, 
sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, ciência, 
tecnologia e inovação. Meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global. Desastres 
naturais e humanos. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. O Município 
de POJUCA/BA – história, educação, turismo, cultura e geografia, DISPONÍVEL EM: 
http://joaobatistapojuca.blogspot.com/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pojuca 

 

NÍVEL MÉDIO - 200-Arquivista, 201-Fiscal Ambiental, 202-Guarda Civil Municipal, 203-
Técnico em Enfermagem, 204-Técnico Paisagista e 205-Topografo.  

Língua Portuguesa – Leitura, compreensão e interpretação de textos (ficcionais e/ou não 
ficcionais); coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação, pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Semântica (ciência dos significados). Classes gramaticais. Sinônimos, 
antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome e seus determinantes. O verbo 
(conjugação verbal) e vozes verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do período, da oração 
e da frase. Períodos compostos por coordenação e subordinação. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal (próclise, mesóclise; ênclise). 
Pronomes de tratamento (usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem (denotação e 
conotação). Funções da linguagem.  

Conhecimentos Gerais e Atualidades - O Brasil seus Estados: política, economia, 
sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, ciência, 
tecnologia e inovação. Meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global. Desastres 
naturais e humanos. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. O Município 
de POJUCA/BA – história, educação, turismo, cultura e geografia, DISPONÍVEL EM: 
http://joaobatistapojuca.blogspot.com/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pojuca 

 

Pojuca/BA, 09 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo Bastos Leite 

Prefeito Municipal 
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