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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

                                                   
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 

 

RETIFICAÇÃO 
 
 

A Câmara Municipal de Franca, SP, torna pública a retificação do Anexo III do edital do Concurso Público nº 

01/2012 conforme segue: 

 
 

ANEXO III - CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

NÍVEL TÉCNICO 
 
PORTUGUÊS 
1. Teoria da comunicação: comunicação, comunicação verbal e não – verbal, elementos da comunicação verbal e 

funções da linguagem. 2. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e 

prosódia. 3. Morfologia: estrutura dos vocábulos (elementos mórficos, alomorfes, morfemas, categorias), 

processos de formação de vocábulos, classificação do substantivo, formação do substantivo, formação do plural, 

gênero do substantivo (substantivos uniformes), grau dos substantivos, artigo (emprego dos artigos, função 

sintática dos artigos), adjetivo, locuções adjetivas, flexões dos adjetivos, flexão de gênero, flexão de número, grau 

dos adjetivos, numerais, pronomes (classificação dos pronomes, pronomes substantivos e pronomes adjetivos), 

verbo: modo, tempo, número e pessoa, desinências, formas nominais, conjugações, formação de tempos 

compostos, advérbio e preposição. 4. Sintaxe: frase e oração, análise sintática, termos da oração, predicação 

verbal, regência verbal e nominal, complemento nominal/adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto/vocativo, 

crase, colocação dos pronomes átonos e concordância nominal e verbal. 5. Sintaxe – Período Composto: 

coordenação e subordinação (classificação de períodos e orações). 6. Ortografia: acentuação gráfica, emprego do 

hífen e divisão silábica. 7. Pontuação: sinais de pontuação. 8. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, 

figuras de sintaxe, figuras de pensamento, discurso direto, indireto e indireto livre. 9. Semântica: denotação e 

conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. 10. 

Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário. 

 
MATEMÁTICA 
Linguagem dos conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Operações, propriedades, 

divisibilidade, múltiplos e divisores, potências e raízes. Aplicações. 2. Medidas: sistema legal de unidades de medir 

— comprimento, área, volume, massa, tempo. Aplicações. 3. Proporcionalidade — grandezas direta e inversamente 

proporcionais, regra de três simples e composta. Aplicações. 4. Cálculo algébrico: valor numérico de uma expressão 

algébrica, operações básicas entre monômios e polinômios, fatoração, equações e inequações do primeiro e 

segundo graus, sistemas de equações. Aplicações. 5. Conceito de função, domínio. Função de variável real: 

representação gráfica, crescimento e decrescimento, valores máximos e mínimos de uma função do primeiro e 

segundo graus. Aplicação. 6. Seqüências: progressões aritméticas e geométricas. Aplicação. 7. Contagem: princípio 

fundamental da contagem, diagrama da árvore; permutações, arranjos e combinações simples. Aplicação. 8. 

Matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos, aplicações. 9. Geometria: segmentos e semi-

retas, retas paralelas e perpendiculares, Teorema de Tales, ângulos, triângulos e polígonos. Congruência e 

semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo. Relações métricas no círculo. Relações trigonométricas 

no triângulo retângulo. Cálculo de perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 10. Tratamento da 

informação: organização de um conjunto de dados, gráficos (linhas, setores, colunas), médias. Problemas simples 

de probabilidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Noções básicas de contabilidade; Patrimônio e variações patrimoniais; Fatos contábeis; Contas; Escrituração;  

Registro das operações típicas de um órgão público e de empresa comercial; Procedimento para encerramento do 

exercício social e elaboração dos relatórios contábeis e balancetes de contabilidade pública;  Provisões; Critérios de 

avaliação do Ativo e Passivo; Demonstrações contábeis; Noções de contabilidade Pública: conceito, campo de 

aplicação, legislação, receita e despesa pública, orçamento. Noções Gerais sobre a Lei Federal 4.320/64 e Noções 

Gerais sobre a Lei de responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Instalação de sistemas operacionais e outros softwares básicos. Componentes de um computador: hardware 

(barramentos, periféricos, dispositivos de entrada e saída, etc) e software; Redes: tipos, classificação, 

componentes, arquitetura e cabeamento, equipamentos de redes,segurança e desempenho de redes.  Arquitetura 

dos microcomputadores padrão PC. Manutenção de micros e periféricos. Suporte em softwares básicos. Sistemas 

Operacionais: Windows e Linux; Microsoft Office; Noções de Banco de dados (Access; Intranet). Internet: conceitos 

e arquitetura; utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet Explorer e Netscape.  

 
 
LEIA-SE: 

 

NÍVEL TÉCNICO/TÉCNICO EM CONTABILITADE 
 
PORTUGUÊS 
1. Teoria da comunicação: comunicação, comunicação verbal e não – verbal, elementos da comunicação verbal e 

funções da linguagem. 2. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e 

prosódia. 3. Morfologia: estrutura dos vocábulos (elementos mórficos, alomorfes, morfemas, categorias), 

processos de formação de vocábulos, classificação do substantivo, formação do substantivo, formação do plural, 

gênero do substantivo (substantivos uniformes), grau dos substantivos, artigo (emprego dos artigos, função 

sintática dos artigos), adjetivo, locuções adjetivas, flexões dos adjetivos, flexão de gênero, flexão de número, grau 

dos adjetivos, numerais, pronomes (classificação dos pronomes, pronomes substantivos e pronomes adjetivos), 

verbo: modo, tempo, número e pessoa, desinências, formas nominais, conjugações, formação de tempos 

compostos, advérbio e preposição. 4. Sintaxe: frase e oração, análise sintática, termos da oração, predicação 

verbal, regência verbal e nominal, complemento nominal/adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto/vocativo, 

crase, colocação dos pronomes átonos e concordância nominal e verbal. 5. Sintaxe – Período Composto: 

coordenação e subordinação (classificação de períodos e orações). 6. Ortografia: acentuação gráfica, emprego do 

hífen e divisão silábica. 7. Pontuação: sinais de pontuação. 8. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, 

figuras de sintaxe, figuras de pensamento, discurso direto, indireto e indireto livre. 9. Semântica: denotação e 

conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. 10. 

Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário. 

 
INFORMÁTICA 
Arquitetura de computadores: conhecimento dos componentes básicos de um microcomputador. 2. Sistema 

Operacional Microsoft Windows: configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). Organização 

de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. Editor 

de Textos Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e 

formatação de gráficos e figuras. 4. Planilha Eletrônica Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 

Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 5. Software de apresentação Microsoft 

PowerPoint: criação, edição, formatação e impressão; utilização de imagens, figuras e gráficos; configuração, 

personalização e animação. 6. Internet: conceitos e arquitetura; utilização dos recursos WWW a partir dos Web 

Browsers, Internet Explorer e Netscape; produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Noções básicas de contabilidade; Patrimônio e variações patrimoniais; Fatos contábeis; Contas; Escrituração;  

Registro das operações típicas de um órgão público e de empresa comercial; Procedimento para encerramento do 

exercício social e elaboração dos relatórios contábeis e balancetes de contabilidade pública;  Provisões; Critérios de 

avaliação do Ativo e Passivo; Demonstrações contábeis; Noções de contabilidade Pública: conceito, campo de 

aplicação, legislação, receita e despesa pública, orçamento. Noções Gerais sobre a Lei Federal 4.320/64 e Noções 

Gerais sobre a Lei de responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 

 

NÍVEL TÉCNICO/TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
PORTUGUÊS 
1. Teoria da comunicação: comunicação, comunicação verbal e não – verbal, elementos da comunicação verbal e 

funções da linguagem. 2. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros vocálicos, 

consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e 

prosódia. 3. Morfologia: estrutura dos vocábulos (elementos mórficos, alomorfes, morfemas, categorias), 

processos de formação de vocábulos, classificação do substantivo, formação do substantivo, formação do plural, 

gênero do substantivo (substantivos uniformes), grau dos substantivos, artigo (emprego dos artigos, função 

sintática dos artigos), adjetivo, locuções adjetivas, flexões dos adjetivos, flexão de gênero, flexão de número, grau 

dos adjetivos, numerais, pronomes (classificação dos pronomes, pronomes substantivos e pronomes adjetivos), 

verbo: modo, tempo, número e pessoa, desinências, formas nominais, conjugações, formação de tempos 

compostos, advérbio e preposição. 4. Sintaxe: frase e oração, análise sintática, termos da oração, predicação 

verbal, regência verbal e nominal, complemento nominal/adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto/vocativo, 

crase, colocação dos pronomes átonos e concordância nominal e verbal. 5. Sintaxe – Período Composto: 

coordenação e subordinação (classificação de períodos e orações). 6. Ortografia: acentuação gráfica, emprego do 

hífen e divisão silábica. 7. Pontuação: sinais de pontuação. 8. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, 

figuras de sintaxe, figuras de pensamento, discurso direto, indireto e indireto livre. 9. Semântica: denotação e 

conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. 10. 

Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário. 

 
MATEMÁTICA 
1. Linguagem dos conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Operações, propriedades, 

divisibilidade, múltiplos e divisores, potências e raízes. Aplicações. 2. Medidas: sistema legal de unidades de medir 

— comprimento, área, volume, massa, tempo. Aplicações. 3. Proporcionalidade — grandezas direta e inversamente 

proporcionais, regra de três simples e composta. Aplicações. 4. Cálculo algébrico: valor numérico de uma expressão 

algébrica, operações básicas entre monômios e polinômios, fatoração, equações e inequações do primeiro e 

segundo graus, sistemas de equações. Aplicações. 5. Conceito de função, domínio. Função de variável real: 

representação gráfica, crescimento e decrescimento, valores máximos e mínimos de uma função do primeiro e 

segundo graus. Aplicação. 6. Seqüências: progressões aritméticas e geométricas. Aplicação. 7. Contagem: princípio 

fundamental da contagem, diagrama da árvore; permutações, arranjos e combinações simples. Aplicação. 8. 

Matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos, aplicações. 9. Geometria: segmentos e semi-

retas, retas paralelas e perpendiculares, Teorema de Tales, ângulos, triângulos e polígonos. Congruência e 

semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo. Relações métricas no círculo. Relações trigonométricas 

no triângulo retângulo. Cálculo de perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 10. Tratamento da 

informação: organização de um conjunto de dados, gráficos (linhas, setores, colunas), médias. Problemas simples 

de probabilidade. 

 



 
 

Página 4 de 4 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Instalação de sistemas operacionais e outros softwares básicos. Componentes de um computador: hardware 

(barramentos, periféricos, dispositivos de entrada e saída, etc) e software; Redes: tipos, classificação, 

componentes, arquitetura e cabeamento, equipamentos de redes,segurança e desempenho de redes.  Arquitetura 

dos microcomputadores padrão PC. Manutenção de micros e periféricos. Suporte em softwares básicos. Sistemas 

Operacionais: Windows e Linux; Microsoft Office; Noções de Banco de dados (Access; Intranet). Internet: conceitos 

e arquitetura; utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet Explorer e Netscape.  

 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

 

 

22 de maio de 2012. 

 

VALTER GOMES 
Presidente 


