
 
 

EDITAL DE ABERTURA Nº 006/2021. 

  

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA REALIZAÇÃO 

DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE 

BARÃO. 

 

Jefferson Schuster Born, Prefeito Municipal de BARÃO/RS, no uso de suas atribuições 

legais, torna público a abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado destinado 

ao preenchimento de vagas de estágio e formação de Cadastro de Reserva (CR), para 

estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em instituições de ensino 

superior, de educação profissional, de ensino médio, nos devidos termos da Lei Federal 

11.788/2008 de 25 de setembro de 2008 e da Lei Municipal nº 1.571, de 16 de fevereiro de 

2011 e suas alterações, ou legislação posterior, para atuação nos diversos Órgãos da 

Administração Pública Direta do Município de Barão, com aplicação das normas contidas 

no Decreto Municipal nº 767, de 07 de outubro de 2010, que regulamenta a realização de 

Processos Seletivos Simplificados, alterado pelo Decreto nº 1.540, de 09 de março de 2021. 

 

Poderão participar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado à aceitação de 

ESTAGIÁRIOS para a Administração Pública Municipal Direta de Barão, estudantes 

regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de instituições de ensino 

médio, de educação profissional e educação superior, vinculados à rede de ensino regular. 

 

1. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visa à classificação de candidatos para 

preenchimento de vagas futuras (Cadastro Reserva - CR) de Estágios Remunerados, abaixo 

descritos: 

1.1. Quadro de Cursos e número de vagas: 

NÍVEL (ESTAR 

CURSANDO) 

CURSO  Nº DE VAGAS 

Médio   Ensino Médio.   CR (*) 



 
 

Médio  Área  da Saúde: 

Auxiliar de  Saúde  

Bucal. 

CR (*) 

Superior   Direito. CR (*) 

Superior   Área da Saúde: 

Fonoaudiologia, 

Enfermagem, 

Fisioterapia, Farmácia, 

Medicina,  

Nutricionista, 

Odontologia, Medicina 

Veterinária, Psicologia. 

CR (*) 

Superior   Área do Turismo: 

Bacharelado em 

Turismo ou Turismo. 

CR (*) 

Superior   Área do Meio 

Ambiente: Geologia, 

Agronomia, Engenharia 

Ambiental, Engenharia 

Química. 

CR (*) 

Superior   Área da Educação: 

Pedagogia, Educação 

Física, Ciências 

Biológicas 

(Licenciatura). 

CR (*) 

(*) CADASTRO RESERVA. 

OBSERVAÇÃO 1: Este processo seletivo destina-se ao preenchimento de futuras vagas 

(Cadastro Reserva -CR), conforme especificado no quadro de vagas. 

OBSERVAÇÃO 2: Para efeitos de classificação, será observada a ordem decrescente 

de notas, para cada curso, separadamente.   

1.2. A Supervisão de todos os atos do Processo Seletivo Simplificado ficará sob a 

responsabilidade da Comissão Executiva, nomeada pela Portaria Municipal n°. 11.966, de 25 



 
 

de outubro de 2021 e deverá obedecer às disposições da Lei Federal n°. 11.788/2008 e 

alterações e da Lei Municipal nº 1.571, de 16 de fevereiro de 2011 e alterações. 

 

1.3. A elaboração dos conteúdos programáticos das matérias; a elaboração, a impressão, a 

correção e a identificação das provas; o reexame das provas; as classificações e 

reclassificações necessárias ficarão sob a responsabilidade da Comissão Executiva nomeada 

pela Portaria Municipal nº 11.966/2021. 

 

1.4. A duração do estágio não poderá exercer 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 

estagiário para pessoa com deficiência.  

 

2. INSCRIÇÕES: 

 

2.1. Local: As inscrições serão realizadas por meio de formulário próprio, o qual deverá ser 

acessado no link: https://forms.gle/WHCtRYLLjDL7jXaGA 

2.2. Data: a partir das 08h do dia 27/10/2021 até às 17h do dia a 05/11/2021, observado o 

horário oficial de Brasília/DF. 

 

2.3. Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

3. IMPEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

3.1. O candidato não poderá inscrever-se nos seguintes casos: 

 

a) já tenha realizado estágio pelo período de 24 meses no Município de Barão; 

 

b) não esteja matriculado e frequentando um dos cursos discriminados no Quadro Geral de 

Vagas deste edital; 

 

c) descumprir qualquer dos requisitos constantes neste Edital. 

 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

 

https://forms.gle/WHCtRYLLjDL7jXaGA


 
 

4.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 2.2, a Comissão publicará, no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, se houver, no prazo de 1 (um) dia, a 

relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

 

4.2. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 

recursos escritos perante a Comissão, no prazo de 1 (um) dia, mediante a apresentação das 

razões que ampararem a sua irresignação. 

 

4.2.1. No prazo de 1 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições 

homologadas. 

 

4.2.2. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de 1 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

4.2.3. A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 4.1, no prazo 

de 1 (um) dia, após a decisão dos recursos. 

 

5. PROVAS ESCRITAS:  

 

5.1. O processo seletivo simplificado constará de provas ESCRITAS com base no conteúdo 

programático constante no Anexo I deste Edital.  

 

5.1.1. A prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas 

A, B, C, D, compatíveis com o nível de escolaridade, terá o peso máximo de 100 (cem) pontos.  

 

5.1.2. O conjunto da prova escrita é de caráter classificatório. 

 

5.1.3. A pontuação da prova será avaliada segundo os critérios da tabela abaixo: 

 Área do  

Estágio 

Prova   Disciplina N.º 

Questões 

Peso por 

Questão 

Peso por 

Disciplina 

Total 

de 

Pontos 

                 



 
 

Ensino Médio  

Escrita 

Legislação 10 6,0 60,00      

 

 

Português 

 

      

10 

     

2,0 

     

20,00 

   100 

           

Matemática 

10 2,0 20,00  

 

   

Ensino 

Superior 

(todos) 

 

 

Escrita 

 

Legislação 

     

20 

    

4,0 

    

80,00 

 

     

 

 

Português 

 

      

10 

     

2,0 

     

20,00 

   100 

  

 

5.1.4. A nota final de cada candidato será apurada pela multiplicação do número de acertos e 

número de pontos por questão.  

 

5.1.5. A prova escrita será reproduzida em igual número aos dos candidatos que tiverem as 

inscrições homologadas definitivamente, o que se dará em sessão sigilosa realizada pela 

Comissão designada para tal fim. 

 

6. REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS: 

 

6.1. As provas escritas serão realizadas no dia 12 de novembro de 2021, a partir das 18h, 

tendo por local a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, na Rua Madre 

Maria Domingas, Bairro Centro, Barão/RS. 

 



 
 

6.2. Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência 

mínima de trinta minutos, munidos com documento oficial com foto, definidos no item 3.1.2, 

lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.  

 

6.2.1. Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de aplicação das provas 

no horário definido no item 6.1 serão excluídos do certame.  

 

6.2.2.  O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes de cada prova, será 

excluído do certame.  

 

6.2.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial expedido, o máximo, 90 

(noventa dias), ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 

coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 

 

6.3. No horário definido das provas, a Comissão ou os Fiscais convidarão dois candidatos 

para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à vista de todos os presentes.  

 

6.4. Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença de todas as 

questões, passando-se ao preenchimento dos dados constantes na capa da prova, que ao 

final serão imediatamente recolhidas pela Comissão, na presença dos fiscais e lacradas em 

envelopes específicos.  

 

6.5. As provas deverão ser preenchidas pelos candidatos mediante a utilização de caneta 

esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma alternativa em cada questão. 

 

6.5.1. Não serão computadas as questões não assinaladas, bem como as questões que 

contenham mais de uma assinalação, emenda ou rasura, ainda que legível. Em nenhuma 

hipótese haverá substituição das folhas das provas, sendo que é de inteira responsabilidade 

do candidato o correto preenchimento das provas. 

 



 
 

6.5.2. É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, 

danificar as folhas das provas, inclusive a sua grade sob pena de carcar com os prejuízos 

decorrentes da impossibilidade de realização da leitura. 

 

6.5.3. Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que permitam a 

identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela Comissão.  

 

6.6. O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, ressalvados os casos 

de afastamento da sala com acompanhamento de um membro da Comissão ou de um fiscal.  

 

6.7. Não será permitido ao candidato retirar as provas.  

 

6.8. Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, o 

candidato que: 

 

6.8.1. Apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas 

encarregadas pela realização do concurso ou com os outros candidatos; 

 

6.8.2. Durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento inconveniente ou 

for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas estranhas, por gestos, 

palavras ou por escrito, bem como se utilizando de livros, notas ou impressos, salvo os 

expressamente permitidos no edital; 

 

6.8.3. Durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho 

eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem 

como protetores auriculares.  

 

6.9. Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3 será lavrado “auto de 

apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se constar o fato com seus 

pormenores, o qual será assinado por, no mínimo dois membros da Comissão ou fiscais e 

pelo candidato eliminado.  

 



 
 

6.9.1. Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova e exclusão 

de candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas testemunhas. 

 

6.10. No horário aprazado para o encerramento das provas, duas horas após a leitura das 

instruções, serão estas recolhidas, independentemente de terem ou não sido concluídas 

integralmente pelos candidatos.  

 

6.11. Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de registro em ata.  

 

7. CORREÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR: 

 

7.1. No prazo de 2 (dois) dias, a Comissão deverá proceder à correção das provas. 

 

7.2. A correção será feita pela Comissão, em ato formal, na presença de candidatos 

interessados, em local e horário a ser definido da data de aplicação das provas. 

 

7.3. A classificação será em ordem decrescente, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

7.4. Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas o resultado da 

classificação preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura 

Municipal e em meio eletrônico, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem 

recursos, nos termos estabelecidos neste edital. 

 

8. RECURSOS: 

 

8.1. Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, 

uma única vez, no prazo comum de 1 (um) dia. 

 

8.1.1. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal. 

 

8.1.2. Será possibilitada vista das provas na presença da Comissão, permitindo-se anotações. 

 



 
 

8.1.3. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

 

8.1.4. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de 1 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 

 

9.1. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na seguinte ordem o candidato que: 

 

9.1.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, 

parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto do Idoso - cujo critério utilizado será o da maior 

idade; 

 

9.1.2. Em caso de empate na pontuação final, depois de utilizado o primeiro critério, terá 

preferência o candidato que obtiver maior nota em: 

 

9.1.2.1. Ensino Médio: 

 

1º - Prova de Legislação; 

2º - Prova de Português; 

3º - Prova de Matemática. 

 

9.1.2.2. Ensino Superior: 

 

1º - Prova de Legislação; 

2º - Prova de Português. 

 

9.1.3. Sorteio, em ato público. 

 



 
 

9.2. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença 

dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou 

qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 

 

9.3. A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes 

da publicação da lista final dos selecionados. 

 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 

 

10.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de 1 (um) dia. 

 

10.2. Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

11. PROVIMENTO DAS VAGAS: 

 

11.1. O provimento das vagas futuras fica a critério da Administração do Município de Barão, 

observado o interesse, a necessidade e a conveniência do serviço público, respeitando a 

compatibilidade destas com as atividades escolares desenvolvidas pelo estudante, de acordo 

com a legislação vigente.   

 

11.2. Os candidatos aprovados serão convocados pelo município de Barão, de acordo com a 

disponibilidade de vagas e o interesse manifestado pelos setores da Administração. 

 

11.3. Após a convocação para cumprimento do Estágio, o candidato deverá apresentar-se na 

Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 2 (dois) dias, contados a partir da 

data de recebimento da convocação, para manifestar-se por escrito a respeito do interesse 

ou não em assumir a vaga. Caso aceita assumir a vaga, apresentar RG, CPF e comprovante 

de matrícula e/ou frequência atualizado do curso com o qual requereu sua inscrição. Será 

informado ao candidato a data e a Secretaria ou entidade que assumirá o estágio.   



 
 

 

11.4. Não comparecendo o candidato convocado no prazo estabelecido no item 11.3, este 

será considerado eliminado do processo seletivo e serão convocados os demais aprovados, 

observando-se a lista classificatória. 

 

11.5. O candidato aprovado que manifestar o interesse em não assumir a vaga nesta 

convocação poderá requerer, por escrito, por uma única vez, no período de validade deste 

processo seletivo, sua alocação no final da lista de aprovados. 

 

11.6. Os aprovados remanescentes poderão ser chamados posteriormente, caso ocorra 

desistências ou o surgimento de novas vagas (cadastro reserva). 

  

11.7. Para as pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição, podendo concorrer 

a 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente, na área de inscrição. A 

vaga será assumida mediante apresentação de laudo médico afirmando a deficiência e desde 

que haja compatibilidade entre as atribuições da vaga e a deficiência.  

 

12. VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO MENSAL: 

 

12.1. Conforme Lei Municipal Nº 1.746, de 03 de abril de 2013, a bolsa-auxílio mensal será 

no valor de: 

 

a) R$ 600,00 (seiscentos reais), se estudante do ensino médio, pela carga horária semanal 

efetiva de 30 (trinta) horas;  

b) R$ 900,00 (novecentos reais), se estudante de ensino superior, pela carga horária semanal 

efetiva de 30 (trinta) horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

DATA ATIVIDADES 

27/10 a 05/11/2021 Período para inscrições (exclusivamente online) 

08/11/2021 Divulgação das inscrições, por edital 

09/11/2021 Prazo recursal quanto a eventuais inscrições indeferidas 

10/11/2021 Julgamento dos recursos pelo Prefeito 

11/11/2021 Homologação das inscrições   

12/11/2021 Aplicação das provas escritas, a partir das 18h, tendo por 

local a Escola Municipal Carlos Gomes 

16/11/2021 Correção das provas  

17/11/2021 Publicação do resultado preliminar 

18/11/2021 Recurso quanto ao resultado das provas 

19/11/2021 Manifestação da Comissão quanto aos recursos 

22/11/2021 Julgamento dos Recursos pelo Prefeito 

23/11/2021 Aplicação dos critérios de desempate, se ocorrerem 

empates 

24/11/2021 Publicação da homologação do resultado final do PSS 

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

14.1. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, 

prorrogável, uma única vez, por igual período. 

 

14.2. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação 

do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.  

 



 
 

14.3. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços, e deverão apresentar todos os documentos exigidos pelo Setor de Recursos 

Humanos do Município, para fins de formalização da contratação. 

 

14.4. Respeitada a natureza do cumprimento de Estágio Remunerado, por razões de 

interesse público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, 

conforme dispuser a legislação local.  

 

14.5. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada, 

juntamente com o Setor Jurídico do Município. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO, AOS 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DE 2021. 

 

Jefferson Schuster Born, 

Prefeito Municipal. 

Registre-se. Publique-se. 

Em: 26/10/2021 

 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

 

 

 

Visto. De acordo. 

 Sonáli Chies  Aguzzoli 

OAB/RS 49.681 

 

 



 
 

ANEXO I 

 

CONTEÚDOS DAS PROVAS PARA O ENSINO MÉDIO: 

 
LEGISLAÇÃO:  
 
1. Lei Municipal nº 1.182/2006 e alterações. Regime Jurídico dos Servidores. Na íntegra. 
2. Lei Federal nº 11.788/2008 e alterações. Dispõe sobre Estágio de Estudantes. Na íntegra. 
3. Lei Orgânica do Município e suas Emendas. Na íntegra.   
4. Constituição Federal de 1988 e respectivas Emendas. Somente os artigos 1º ao 7º, seus 
parágrafos, incisos e alíneas e os artigos 37 a 38, seus parágrafos, alíneas e incisos.   
 
 
PORTUGUÊS:  
 
1.Fonologia e fonética: letra, fonema; classificação dos fonemas; divisão ou separação 
silábica; encontros vocálicos e consonantais; dígrafos; ortografia 
2. Sinônimos / antônimos. 
3. As classes de palavras: substantivo; artigo; adjetivo; numeral; verbo. 
4. Suplemento ou Apêndice: pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
1. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione – Obs: “De acordo com a nova 
ortografia.” 
2. LEDUR, Paulo Flávio. Português Prático. AGE   - Obs: “De acordo com a nova ortografia.” 
3. LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova Ortografia. Porto Alegre: AGE Editora,2009. 
4. Míni Aurélio – Dicionário da Língua Português – Editora Positivo, 2010. 
5. TUFANO, Douglas. Guia Prático da nova ortografia. Melhoramentos – 2008. 
 
MATEMÁTICA:  
 
1. Sistema de numeração decimal. 
2 Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação. 
3. Expressões numéricas e problemas envolvendo números naturais. 
4. Divisibilidade. 
5. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
6. Números racionais: representação decimal e fracionária. 
7. Operações com números racionais escritos nas formas fracionária e decimal. 
8. Expressões numéricas e problemas com números racionais. 
9. Sistemas de unidades de medida de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa 
e tempo. 
10. Moeda nacional: conversão, operações e problemas. 
11. Regra de três simples e composta.  
 
BIBLIOGRAFIA INDICADA: 
 



 
 

1.CASTRUCCI, Benedito, GIOVANNI, José Ruy e GIOVANNI JR., José Ruy. A Conquista da 
Matemática – A + Nova. Ed. FTD. 
2.GUELLI, Oscar. Matemática: uma aventura do pensamento. Ed. Ática. 
3.IMENES, Luis Márcio e LELLIS, Marcelo. Matemática para todos. Ed. Scipione. 
 

CONTEÚDOS DAS PROVAS PARA O ENSINO SUPERIOR: 

 
LEGISLAÇÃO:  
1. Lei Municipal nº 1.182/2006 e alterações. Regime Jurídico dos Servidores. Na íntegra. 
2. Lei Federal nº 11.788/2008 e alterações. Dispõe sobre Estágio de Estudantes. Na íntegra. 
3. Lei Orgânica do Município e suas Emendas. Na íntegra.   
4. Constituição Federal de 1988 e respectivas Emendas: 
4.1. Título II - dos Direitos e Garantias Fundamentais: artigos 5º ao 17, seus parágrafos, 
alíneas, incisos.  
 
4.2. Título III - Da Organização do Estado: artigos 18 ao 43, seus parágrafos, alíneas, incisos.  
 
PORTUGUÊS:  
1. Leitura e análise do texto: compreensão e significado contextual das palavras e 
expressões do texto.  
2. Fonética e Fonologia.  

3. Morfologia: As classes de palavras.  
4. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da oração; termos integrantes da 
oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); termos acessórios da oração - 
conjunções coordenativas (relação de sentido entre as conjunções e as orações do 
texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação de sentido entre as conjunções e 
as orações do texto); Concordância verbal e nominal.  
5. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; figuras de linguagem; vícios de 
linguagem. 
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