
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2021 

Aditivo nº 002/2021  

  

 
A Prefeitura de Lucélia - SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Brasil, 1101 - Centro, Lucélia - 

SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, senhora Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o 2º aditivo ao Edital 002/2021 conforme 

segue:  

 
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 
 
 
DECIDE:  
 
 
Art. 1º - Fica retificado no ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS o conteúdo dos 
seguintes cargos: 
 
Professor de Inglês  
Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, 
concretos e abstratos. Gêneros dos substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. 
Artigos: definidos, indefinidos, outros determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, 
reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, demonstrativos, indefinidos e universais. 
Numerais: cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções sintáticas, ordem na 
frase. Graus: comparativo e superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, 
graus comparativos e superlativos. Verbos auxiliares; tipos de verbo: regulares, irregulares, 
anômalos. Auxiliares primários: o emprego de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, 
modo e aspecto. Forma causativa. Vozes: ativa e passiva. Concordância verbal. Phrasal 
verbs. Conectivos: preposições e locuções prepositivas. Conjunções e locuções 
conjuntivas, coesão textual. Discurso direto e indireto. Conditional sentences. Question 
tags. Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little. Processos de 
derivação e composição de palavras. Função sintática dos elementos na frase. Referência 
intra e extratextual. Estratégias de leitura: reconhecimento de diferentes tipos de texto 
(gêneros) e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura crítica para compreensão 
geral de pontos principais e detalhada. Compreensão do sentido global do texto 
(skimming), localização de informações específicas (scanning), identificação e 
compreensão da estrutura retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e 
compreensão do valor de marcadores discursivos na articulação das ideias do texto. 
Compreensão da relação entre as partes do texto. Estratégias de vocabulário (inferência 
lexical). Palavras cognatas. Referência contextual (pronominal e lexical). Produção textual, 
priorizando as expressões idiomáticas. Exploração da predição como estratégia de leitura. 
Discurso direto e indireto. O Ensino da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais.  
 
 
 
 
 



 
Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 002/2021.  
 
 
 

Lucélia/SP, 14 de outubro de 2021.   
 
 

Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa  
Prefeita Municipal de Lucélia/SP 

 
 


