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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
Edital n.º 02/2019 

 
A Prefeita de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a 
Comissão Organizadora de Concurso, nomeada através da Portaria n° 033/2019, resolve, TORNA PÚBLICOa retificação 
do Edital nº 01/2019. 
 
1º - Retifica-se o Anexo II - Dos conteúdos programáticos: 
 

ONDE SE LÊ: 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental: 
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das 
palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo 
Acordo Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. 
Empregos dos sinais de pontuação. 
 
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior: 
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo 
Acordo Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe 
da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por 
coordenação e por subordinação). Processos de formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de 
pontuação. 
Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

 

LEIA-SE: 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior: 
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. 
Flexão em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo 
Acordo Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe 
da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por 
coordenação e por subordinação). Processos de formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de 
pontuação. 
Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

 
2º - Retifica-se o Anexo III - Cronograma: 
 
 

ONDE SE LÊ: 
ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

30/09/2019 
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LEIA-SE: 
ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

30/08/2019 

 
 
3º - Os candidatos com dificuldades de realizar sua inscrição através do site www.ippec.org.br ou sem acesso à 
internet para fazer a inscrição,  poderão comparecer na Av. Cuiabá, n.º 3064, Bairro Jardim Clodoaldo. O atendimento 
será feito pelo IPPEC nas instalações da “Multicópias” localizada em frente à Facimed, Cacoal, RO, onde poderão 
realizar a inscrição.   
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Cacoal/RO, 29 de julho de 2019. 
 
 
 

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI 
Prefeita de Cacoal - RO 

 
 
 

AUSTIA DE SOUZA AZEVEDO 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Cacoal– RO 


