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A N E X O  II  -  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  Nº 001/2017 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
SUPERIOR 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e 
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de 
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. 
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções 
verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de 
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou 
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego 
dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
Vocábulos. Variação linguística. 

Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, 
sequencia (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. 

Conhecimentos Gerais: História do Município de Apucarana e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: 101 ADVOGADO 

Conhecimento Específico: Lei Orgânica do Município de Apucarana. Estatuto dos Servidores 
Municipais de Apucarana. Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná). Direito Administrativo - conceito de direito administrativo e suas 
relações com as outras disciplinas jurídicas. Estrutura administrativa da Administração Pública 
(conceito; elementos e poderes do estado, organização do estado e da administração, 
governo e administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A 
atividade administrativa (conceito de administração, natureza e fins da administração, 
princípios básicos da administração). Os poderes e deveres do administrador público (poder-
dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O uso e 
abuso do poder (uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre 
poderes administrativos e poderes políticos, poder vinculado, poder discricionário, poder 
hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária). Atos 
administrativos (conceito e requisitos do ato administrativo, atributos do ato administrativo, 
classificação dos atos administrativos). Espécies de atos administrativos. Teoria dos motivos 
determinantes. Invalidação dos atos administrativos. Idéia geral sobre contrato. Conceito, 
peculiaridades e interpretação do contrato administrativo. Formalização do contrato 
administrativo (normas regedoras do contrato, instrumento e conteúdo do contrato 
administrativo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato). 
Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do 
contrato). Inexecução, revisão e rescisão do contrato (inexecução do contrato, causas 
justificadoras da inexecução do contrato, consequências da inexecução, revisão do contrato, 
rescisão do contrato, suspensão do contrato). Principais contratos administrativos (contrato de 
obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato 
de fornecimento, contrato de concessão, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, 
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termo de parceria). Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e 
objeto da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimento, 
anulação e revogação da licitação). Modalidades de licitação (concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos administrativos e 
licitação. Conceito e classificação dos serviços públicos. Regulamentação e controle. 
Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. Competência para prestação de serviço. Formas 
e meios de prestação do serviço. Autarquias (conceito e caracteres, controle, privilégios, 
autarquias de regime especial, agências reguladoras). Fundações (considerações gerais, 
caracteres). Agências executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e 
caracteres, controle, espécies e forma jurídica). Entes de cooperação: entidades paraestatais 
(conceito e espécies). Serviços delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços 
permitidos. Serviços autorizados. Convênios e consórcios administrativos. Servidores públicos. 
Classificação na constituição. Regime jurídico. Organização do serviço público (organização 
legal, conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, escolas de governo, 
cargos e funções, criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos 
públicos, provimento de cargos, direitos do titular do cargo, acesso a informações 
privilegiadas, competência para organizar o serviço público, observância das normas 
constitucionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos, 
funções e empregos públicos, concurso, desinvestidura de cargo ou emprego público, 
paridade de vencimentos, vedação de equiparações e vinculações, acumulação de cargos, 
empregos e funções públicas, estabilidade, previdência social, sistema de previdência social 
do servidor, regime jurídico peculiar, regras previdenciárias de transição, exercício de 
mandatos eletivos, demissão de vitalícios e estáveis, reintegração, recondução, reversão, 
readmissão e aproveitamento, responsabilização civil de servidores, abrangência das normas 
constitucionais, competência da justiça comum. Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveres e 
direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, direitos, sistema remuneratório, 
remuneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações). Responsabilidade 
dos servidores (responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade 
criminal, meios de punição, sequestro e perdimento de bens, enriquecimento ilícito e 
improbidade administrativa, abuso de autoridade). Domínio público. Conceito e Classificação 
dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação 
dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. 
Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade civil da administração (reparação de 
danos: ação de indenização e ação regressiva). Controle na administração (a necessidade de 
controle, conceito de controle, tipos e formas de controle). Responsabilidade fiscal. Controle 
administrativo (conceito, meios de controle, processo administrativo, modalidades de processo 
administrativo, processo administrativo disciplinar, meios sumários, sindicância, verdade 
sabida, termo de declarações, processo administrativo tributário). Controle legislativo 
(conceito, fiscalização dos atos da administração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a 
controle comum, atos sujeitos a controle especial, meios de controle judiciário). Administração 
em juízo (representação em juízo, atuação processual, execução do julgado, execução fiscal, 
despesas judiciais, prescrição, sequestro e perdimento de bens). Organização administrativa 
brasileira (a administração federal, administração direta e indireta, os princípios fundamentais 
da administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 
competência, controle). Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. A 
organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de competências. A União, os Estados 
e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual para 
legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. Ingresso na 
carreira pública. Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e nacionalidade. 
Normas constitucionais e a hierarquia das leis. A desconstitucionalização, recepção e 
repristinação. Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da 
constitucionalidade das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela 
constitucional das liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. 
habeas data, mandado de injunção, ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias 
constitucionais. Direitos sociais. Interesses individuais, coletivos, difusos e homogêneos. 
Poder Judiciário; organização; competência; autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e 
fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. 
Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. Poder 
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Legislativo. Princípios constitucionais da administração pública: princípio da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Responsabilidade do Estado. Serviços 
Públicos. Servidores públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de 
endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, 
RGF entre outros aspectos. Direito Civil: 1 Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no 
espaço; integração e interpretação. 2 Lei de Introdução ao Código Civil. 3 Pessoas naturais e 
jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. 4 Domicílios civil. 5 Fatos e 
atos jurídicos: negócios jurídicos; requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos 
negócios jurídicos; forma e prova dos atos jurídicos; nulidade e anulabilidade dos negócios 
jurídicos; atos ilícitos; abuso de direito; prescrição e decadência. DO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO: Da Jurisdição e da Ação, das partes e dos procuradores; do Ministério 
Público; dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça; dos Atos Processuais; da 
Formação, da suspensão e da extinção do processo; do Processo e do Procedimento; do 
Procedimento Ordinário; do Processo nos Tribunais; Dos Recursos. DO PROCESSO DE 
EXECUÇÃO: Da Execução em geral; das diversas Espécies de Execução; dos Embargos do 
Devedor; Da execução por Quantia Certa Contra Devedor insolvente; da Remição; da 
Suspensão da extinção do Processo de Execução. DO PROCESSO CAUTELAR: Das 
Medidas Cautelares. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: Dos Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Contenciosa e Voluntária. DIREITO TRIBUTÁRIO: Caracterização e posição do 
Direito Tributário no quadro do Direito. Relações do Direito Tributário com outros ramos do 
Direito. Sistema tributário nacional. Tributo: conceito, classificação, espécies. A distribuição da 
competência legislativa tributária. Federalismo fiscal. Repartição das receitas tributárias. 
Fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal. Fundo de participação dos 
municípios. Retenção de recursos. Hipóteses. Princípios gerais do direito tributário. Normas, 
princípios e regras. Princípios constitucionais tributários. Controle da constitucionalidade da lei 
tributária. O controle incidental. A Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Declaração de 
Constitucionalidade. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O princípio da 
capacidade contributiva: progressividade, proporcionalidade, regressividade, seletividade, 
universalidade e personalização. Isonomia tributária e proibição de desigualdade. Os 
princípios aplicáveis às taxas e às contribuições. Legislação tributária: conceito, vigência e 
aplicação. Lei ordinária, decreto e regulamento tributários. Lei complementar. Medida 
provisória. Normas complementares.Interpretação e integração do Direito Tributário. A 
correção das antinomias. Obrigação e crédito tributário. Obrigação principal e acessória. Fato 
gerador. O conceito de fato gerador e sua importância. Natureza jurídica: situações jurídicas e 
situações de fato. Fato gerador e hipótese de incidência. Evasão e elisão fiscal. Normas 
antielisivas. Fato gerador: classificação. Tempo do fato gerador. Lugar do fato gerador. 
Imunidade. Isenção, não incidência, anistia e remissão. Redução de base de cálculo. Alíquota 
zero. Fato gerador: aspectos objetivos, subjetivos, temporais, espaciais e quantitativos. Base 
de cálculo e alíquota. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e delegação de 
competência. Modificação do sujeito ativo por desmembramento constitucional. Sujeito ativo e 
titularidade do produto de arrecadação do tributo. Sujeito passivo. Contribuinte e responsável. 
Solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. Responsabilidade tributária dos 
sucessores, de terceiros e por infrações. Substituição tributária: modalidades. Lançamento e 
suas modalidades. Suspensão e extinção do crédito tributário. Prescrição e decadência. 
Repetição do indébito. Garantias e privilégios do crédito tributário. Infrações e sanções em 
matéria tributária. A natureza das penalidades tributárias. Processo tributário judicial. Dívida 
ativa. Execução fiscal. Lei de Execução Fiscal. Medida cautelar fiscal. Ação de repetição de 
indébito. Embargos à execução. Mandado de segurança. Ações declaratórias, anulatórias e de 
consignação em pagamento. Medidas cautelares. Ação rescisória. Suspensão judicial da 
exigibilidade do crédito tributário. Privilégios. Contencioso fiscal. Prerrogativas da Fazenda 
Pública em juízo. Depósito. Processo Tributário Administrativo. Natureza. Princípios 
constitucionais aplicáveis. Conselho de Contribuintes. Consulta tributária. Imposto sobre 
Serviços (ISS). Fato gerador, alíquota e base de cálculo. Sujeito ativo e sujeito passivo. ISS: 
conceito de serviço. Serviços compreendidos na competência municipal. Relações ente ISS e 
ICMS: fornecimento simultâneo de mercadorias e serviços. Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). Taxa de coleta domiciliar de lixo. Contribuição para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública (COSIP).  Tributos federais. Tributos estaduais. Contribuição de melhoria. 
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Contribuições sociais, econômicas e profissionais. Contribuições sociais dos Estados. 
Empréstimo compulsório. Contribuições ao Regime Geral de Previdência. Taxas. Preços 
públicos. Taxa judiciária, custas e emolumentos.  

 
CARGO: 102 ANALISTA PROGRAMADOR 

Conhecimento Específico: 1. Banco de Dados: a) Relacionais: conceitos, entidades, 
atributos; tuplas, relacionamentos, cardinalidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e 
chaves candidatas, normalização, diagrama entidade-relacionamento, b) PosgreSQL e 
MySQL: tabelas, constraints (primary key, foreign key, unique key e checks), índices, views, 
sequences, funções, procedimentos e tipos de dados; c) SQL: comandos DDL (Linguagem de 
Definição de Dados), DML (Linguagem de Manipulação de Dados), DCL (Linguagem de 
Controle de Dados, DTL (Linguagem de Transição de Dados) e DQL (Linguagem de Consulta 
de Dados); d) Controle transacional: conceitos e comandos.  
2. Noções de Análise de Sistemas: a) Ferramentas CASE: uso para implementação de 
códigos em projetos orientados a objetos; b) Noções de análise e projeto estruturado de 
sistemas; c) Noções de análise e projeto orientado a objetos com UML: conceitos gerais, 
diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de estados, diagrama de 
colaboração, diagrama de sequência, diagrama de atividades; diagrama de componentes; d) 
Qualidade de software: conceitos, modelos de maturidade em processo de software, conceitos 
básicos do MPS.BR e CMMI.  
3. Programação: a) Lógica: lógica formal, algoritmos e estrutura de dados; b) Noções de 
complexidade de algoritmos; c) Programação estruturada e noções de depuração de código; 
d) Estruturas sequenciais, condicionais e de repetição; e) Programação orientada a objetos: 
conceitos de orientação a objetos, herança, polimorfismo, propriedades, objetos, classes, 
interfaces, métodos, encapsulamento, sobrecarga; f) Aplicações WEB: padrões de 
acessibilidade, arquitetura e funcionamento; g) Noções de mecanismos de segurança: 
criptografia, assinatura digital, garantia de integridade, controle de acesso, certificação digital; 
h) Projetos de interface: diagramação, usabilidade e acessibilidade; i) Noções de gestão de 
configuração e controle de versão; j) Noções de processo de testes de software: conceitos, 
fases, técnicas e automação de testes; k) PHP e Java: linguagem, características, noções de 
programação web e arquitetura de aplicações PHP e Java; l) Conhecimentos de AJAX, HTML 
HTML5, JavaScript e CSS.  
4. Lei Federal nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 
providências. 

 
CARGO: 103 ARQUITETO 

Conhecimento Específico: Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e projeto. 
Programação de necessidades físicas das atividades. Noções de Topografia e condições do 
terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. 
Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Princípios e normas 
relacionados à acessibilidade arquitetônica; Gestão democrática e planejamento participativo: 
Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. A paisagem, o paisagismo e o 
meio ambiente. Infra-estrutura urbana. Legislação urbanística Municipal: códigos de obras, uso 
e ocupação do solo, zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do solo; Sistemas 
estruturais e construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e estrutural, 
madeira e estrutura metálica; Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de 
construções públicas. Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, 
sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, habitação popular; Acompanhamento de 
obras. Construção e organização do canteiro de obras. Coberturas e impermeabilização. 
Esquadrias. Pisos e revestimentos: noções sobre impermeabilização, concreto aparente, 
argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso; Legislação: Normas técnicas, legislação 
profissional; Informática aplicada à arquitetura. Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO 
CAD 2000. Legislação Municipal: LC 003/2014 (Plano Diretor). LC 004/2014 (Perímetros). LC 
005/2014 (Zoneamento). LC 006/2014 (Parcelamento do Solo). LC 07/2014 (Edificações). LC 
08/2014 (Sistema Viário). LC 05/2015 (Plano de Mobilidade Urbana). Legislação Profissional: 
Lei Federal 12.378/2010.  
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CARGO: 104 ASSISTENTE TÉCNICO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Sistema de Informações 
Organizacionais. Noções de direito Administrativo: Atos Administrativos, Contratos 
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo 
Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. Administração de Recursos 
Humanos. Sistemas de Prestações de Contas SIAP TCE- PR; Atendimento ao Público nas 
Organizações. Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas 
de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de 
tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais 
(alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e 
requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e função dos arquivos; Princípios de 
Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da 
gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. 
Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de matérias. 
Conhecimentos básicos de informática (OFFICE 2007). Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Sistema de Planejamento Integrado: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 
CARGO: 105 ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação 
das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, serviços próprios da 
assistência social, áreas e políticas publicas de seguridade social; movimentos sociais, 
recursos orçamentários nos benefícios e serviços sócio-assistenciais em Centros de 
Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referencia Especializado em 
Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social; pericias, 
visitas técnicas, laudos, informações e pareceres, procedimentos de atendimento individual e 
coletivo em CRAS e CREAS, direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas publicas 
de combate as drogas, ao alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e adolescentes em 
situação de risco; noções de política de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento local 
(concepção de território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, 
questões sociais urbanas e rurais), família (novas modalidades e metodologias de 
abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a 
profissão e Código de Ética Profissional. Equipe Multidisciplinar e Interdisciplinar. 
Planejamento. Pesquisa. Gestão em Serviço Social. Processos de Trabalho. Gestão em 
Serviço Social. Processos de Trabalho. O Serviço Social e a interdisciplinaridade: a atuação 
do Assistente Social. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; NOB RH SUAS/NOB SUAS; 
BPC/BOLSA FAMILIA/CADÚNICO; Política Nacional de Educação Permanente; Suas e o 
Sistema de justiça; Medidas Sócio-educativas; PAIF/PAEFI; Vigilância Sócioassistencial; 
Gestão Financeira do SUAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos; 
Fundamentos históricos do Serviço Social; Acolhimento de crianças, adolescente, adultos e 
famílias; Marco Regulatório das organizações da sociedade civil. 

 
CARGO: 106 BIOLOGO 

Conhecimento Específico: Origem da Vida – Citologia e histologia – Reprodução e 
desenvolvimento. Genética; Evolução; Fisiologia Humana; Biologia Molecular e Celular. 
Gametogênese; Divisões Celulares: Fisiologia Comparada; Genética. A célula, um sistema 
eficiente; A diversidade da vida (os cinco Reinos); Parasitismo, uma estratégia de vida. Vida e 
composição química dos seres vivos; Princípios de Ecologia; Origem da vida; Embriologia e 
histologia animal. Educação ambiental e movimentos sociais na construção da cidadania 
ecológica e planetária; Crise ambiental, educação e cidadania; Autonomia intelectual; o 
cinismo da reciclagem. 

 
CARGO: 107 CONTADOR 

Conhecimento Específico: Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, 
princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade. O Sistema de informações 
contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações 
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e Variações Patrimoniais. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Métodos, 
Sistemas e Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das 
Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores. Estrutura e Elaboração das 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Liquido, Demonstração do Valor Adicionado - 
conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos contábeis: duplicatas 
descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão para o imposto 
de renda e contribuição social. Noções de Orçamento Público: conceito, noções gerais, campo 
de atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, 
Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Publica: 
Conceito, Receita Orçamentária e Extra orçamentária. Classificação orçamentária. Estágios da 
Receita. Divida ativa. Despesa Publica: Conceito – Despesa Orçamentária e Extra 
orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a pagar ou Divida 
Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Divida 
Publica. Código de ética do contador. Contabilidade aplicada ao Setor Publico: princípios 
fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor publico (aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Publico – NBC TSP 16.1 a 16.11, do Conselho Federal de Contabilidade: 
conceituação, objeto e campo de aplicação; patrimônio e sistemas contábeis; planejamento e 
seus instrumentos sob o enfoque contábil; transações no setor público; registro contábil, 
demonstrações contábeis; consolidação das demonstrações contábeis; controle interno; 
depreciação, amortização e exaustão; avaliação e mensuração de ativos e passivos em 
entidades do setor publico. Plano de contas aplicado ao setor publico: conceito, diretrizes, 
sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio publico, conta contábil, estrutura 
básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de 
acordo coma Lei no 4.320/64 e as NBC T SP 16. 

 
CARGO: 108 ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegurança. 
Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas. Assistência de enfermagem 
na saúde da mulher, do adulto e do idoso. Assistência de enfermagem em agravos clínicos e 
cirúrgicos. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis. Notificação Compulsória 
de Doenças. Programa Nacional de Imunizações. Assistência de enfermagem em saúde 
mental e em droga-adição: tabagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. 
Assistência em primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. 
Trabalho em equipe. Humanização na assistência. Processo de Administração em Saúde: 
planejamento, supervisão, coordenação e avaliação. Legislação em Saúde e Previdência 
Social. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Decreto 3.048/99 da Previdência Social e 
alterações posteriores. Beneficios Previdenciários. Acidente do Trabalho; CAT. Enfermagem 
na assistência à saúde do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(NR-7) ; Higiene e Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho; Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de 
prevenção de acidentes do trabalho. Psicopatologia do trabalho: organização do trabalho e 
sofrimento psíquico no trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n° 
3.214, de 08/06/1978, especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR07, NR-09 (ênfase em 
Programa de Conservação Auditiva), NR-17, NR-32, NR-15. Resolução n. 358, de 29.04.05. 
Ética profissional. Sistematização da assistência de enfermagem. Ergonomia Aplicada ao 
Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho. Análise e interpretação de LTCAT. 

 
CARGO: 109 ENGENHEIRO AGRONOMO 

Conhecimento Específico: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. 
Características e propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. 
Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: 
adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. 
Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. 
Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. 
Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. 
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Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os 
métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra. 
Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e 
hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, 
suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micro nutrientes. Alimentos 
concentrados e volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento 
agrícola. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As 
pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características 
gerais dos produtos. 

 
CARGO: 110 ENGENHEIRO CIVIL 

Conhecimento Específico: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e 
normalização, Materiais cerâmicos, Aco para concreto armado e protendido. Polímeros. 

Agregados. Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto. Argamassas. 
Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. 
Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). 
Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmicas, telhas de 
fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. 
Sistemas hidráulicos prediais. Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de 
águas pluviais. Materiais e equipamentos. Instalações de prevenção e combate ao incêndio. 
Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e baixa 
tensão Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD). 
Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas 
distribuições. Medidas características de uma distribuição de probabilidade. Modelos 
probabilísticos. Analises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses. 
Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. 
Definições do objeto a ser licitado. Planejamentos das compras. Controles e cronogramas. 
Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias publicas, obras 
de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de 
aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, pericias, avaliações, 
arbitramentos e laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de 
obras e serviços de engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, 
loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de 
esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, 
limpeza urbana - acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do 
meio ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, 
técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, 
Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. Acessibilidade 
(NBR 9050/2015). Legislação Federal: Constituição Federal - Arts. 182 e 183; disposições 
constitucionais para proteção ao meio ambiente (art. 225); disposições constitucionais para 
construção e adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e adequação de 
transporte coletivo adequado a pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2o e art. 244); Lei 
Federal 10.257, de 10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979. Legislação 
Profissional: Lei Federal 5.194/66. Código de Ética Profissional – Resolução Confea – 1002. 
Legislação Municipal: Legislação Municipal: LC 003/2014 (Plano Diretor). LC 004/2014 
(Perímetros). LC 005/2014 (Zoneamento). LC 006/2014 (Parcelamento do Solo). LC 07/2014 
(Edificações). LC 08/2014 (Sistema Viário). LC 05/2015 (Plano de Mobilidade Urbana). 

 
CARGO: 111 FISCAL TRIBUTÁRIO 

Conhecimento Específico: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção 
dos contribuintes; Prescrição e decadência; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; 
Contribuição de Melhoria, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, Simples Nacional 
Lei Complementar nº 123/2006; Denuncia Espontânea. Credito Tributário. Constituição do 
Credito Tributário, Extinção do Credito Tributário, Divida Ativa, ISS da Construção Civil Lei nº 
177/2014; Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código 
Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de 
atendimento ao público. 
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CARGO: 112 FISCAL DE MEIO AMBIENTE 

Conhecimento Específico: Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. 
Conservação da Biodiversidade. Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Qualidade da Água. Manejo de Bacias Hidrográficas. 
Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Educação 
Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Ciclo 
hidrológico. A água na transmissão de doenças. Padrões de portabilidade. Captação de água 
subterrânea e superficial. Tratamento de água. Sistema de Esgotamento Sanitário. 
Licenciamento Ambiental. Legislacao Ambiental.  

 
CARGO: 113 FONOAUDIOLOGO 

Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. 
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da 
Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. 
Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do 
desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da 
Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: 
Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da 
Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia 
Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. 
Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 
8.112/90. 

 
CARGO: 114 GEOGRAFO 

Conhecimento Específico: Conceitos e Definições fundamentais sobre Elipsóides e 
Sistemas Geodésicos; Características dos Sistemas Geodésicos WGS-84, SAD-69, SIRGAS e 
das transformações entre eles; Sistemas de Coordenadas Angulares e Planas; Sistemas 
Globais de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems – GNSS) e 
Georreferenciamento; Cartografia: Representações Cartográficas (croqui, planta, carta e 
mapa); Definição de Escala Gráfica e Numérica; Sistemas de Projeção Cartográficas (sistema 
de coordenadas geográficas – latlong, e sistema de coordenadas UTM); Confecção e Uso de 
Produtos Cartográficos; Linguagem Cartográfica (semiologia gráfica – convenções, legenda 
elementos essenciais da representação). Sensoriamento Remoto e interpretação de imagens: 
Conceito e evolução histórica do Sensoriamento Remoto; Fundamentos Físicos do 
Sensoriamento Remoto (Radiação Eletromagnética); Sistemas de Sensoriamento Remoto e 
suas características quanto à fonte de radiação, à natureza da radiação, à plataforma utilizada 
e ao tipo do sensor; Correções Geométricas (retificação e ortorretificação); Resoluções das 
imagens de sensoriamento remoto (espacial, espectral, radiométrica e temporal); Noções de 
Fotogrametria Digital; Noções de Processamento Digital de Imagens (PDI), fotointerpretação e 
interpretação de imagens digitais; Conhecimentos em ENVI, ERDAS, SPRING e GRASS. 
Geoprocessamento: Noções de informática (hardware, software, internet e rede); Tipos de 
dados espaciais, compatibilidades e potenciais de aplicação; Noções conceituais de 
Metadados e Infra-estrutura de dados espaciais; Fontes de dados espaciais na Internet e sua 
aquisição; Organização de Bases de dados espaciais; Elaboração de mapas a partir de 
softwares SIG; Noções de Análise Espacial e Geoestatística; Conhecimento em ArcGIS, QGIS 
e TerraView. Legislação Municipal: LC 003/2014 (Plano Diretor). LC 004/2014 (Perímetros). 
LC 005/2014 (Zoneamento). LC 006/2014 (Parcelamento do Solo). LC 07/2014 (Edificações). 
LC 08/2014 (Sistema Viário). LC 05/2015 (Plano de Mobilidade Urbana). 

 
CARGO: 115 PSICOLOGO 

Conhecimento Específico: Psicologia Geral: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção 
memória, motivação, pensamento e linguagem. Psicodiágnóstico: Conceituação e objetivos; 
entrevistas inicial e de devolução; testes psicológicos. Psicopatologia: Neuroses e psicose; 
distúrbios psicossomáticos. Entrevista: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista 
com a criança. Saúde Pública e Saúde Mental: Conceito de saúde e doença; medida das 
doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde mental e 
medicina preventiva. Recrutamento e Seleção de Pessoal. Treinamento de Pessoal. Ética 
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Profissional e Relações Humanos no Trabalho. Psicologia escolar; Sistema Único de 
Assistência Social; tipificação dos serviços socioassistenciais; Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/1990); Psicologia Institucional; Psicologia Comunitária; Psicologia 
Familiar; Ética: conceito de ética, Código de Ética do Psicólogo e determinações tomadas pelo 
Conselho Federal de Psicologia; Grupos Psicoterápicos – Processo Grupal e práticas 
terapêuticas; Teorias da Personalidade; Psicopatologia; Testes psicológicos; NOB RH SUAS/ 
NOB SUAS; Equipe Multidisciplinar e Interdisciplinar; Acolhimento de crianças, adolescente, 
adultos e famílias; Suas e o Sistema de justiça; Medidas Sócio-educativas; Política Nacional 
de Educação Permanente. 

 
CARGO: 116 TÉCNICO DESPORTIVO 

Conhecimento Específico: Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos 
da educação física; atividade física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da 
aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação física; política educacional e 
educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e cooperação no cenário 
escolar. Modalidades esportivas. Periodização do treinamento desportivo, bases fisiológicas 
do movimento humano, capacidades e habilidades motoras. 

 
CARGO: 117 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimento Específico: 1. Conceitos de Reabilitação e sua relação com as práticas 
atuais; 2. Terapia Ocupacional na Estratégia Saúde da Família; 3. A lesão medular e o modelo 
de ocupação humana; 4. Transdisciplinaridade e práticas hibridam em saúde mental; 5. 
Itinerários terapêuticos e construção de projetos terapêuticos cuidadores; 6. A inserção da 
Terapia Ocupacional na rede de assistência em saúde mental; 7. Fundamentos e história da 
Terapia Ocupacional no Campo Social; 8. Tecnologia assistiva, Terapia Ocupacional e 
abordagens no cotidiano da pessoa com deficiência; 9. Reabilitação psicossocial e a prática 
da Terapia Ocupacional em saúde mental; 10. Recursos tecnológicos e estratégia de 
promoção do auto-cuidado, atividades e participação para pessoa com doença de Parkinson; 
11. A Terapia Ocupacional social, diversidade, cultura e saber técnico; 12. Terapia 
ocupacional e as ações no contexto da educação; 13. Terapia Ocupacional e o dispositivo 
grupal como intervenção em reabilitação; 14. Terapia ocupacional, a produção do cuidado em 
saúde e o lugar do hospital; 15. Rede de cuidados da pessoa com deficiência e a Terapia 
Ocupacional. Diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência 
física. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; NOB RH SUAS; Equipe Multidisciplinar e 
Interdisciplinar; Terapia ocupacional aplicada às áreas de atuação profissional. Ética 
profissional; Acolhimento de crianças, adolescente, adultos e famílias. 

 
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e 
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de 
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. 
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções 
verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de 
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou 
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego 
dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
Vocábulos. Variação linguística. 

Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, 
sequencia (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos. 

Conhecimentos Gerais: História do Município de Apucarana e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

CARGO: 201 AGENTE DE TRÂNSITO 

Conhecimento Específico: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O Sistema Nacional de 
Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das diferentes entidades da 
federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, 
licenciamento, condução de escolares. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas 
administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. Distribuição de competência dos 
órgãos executivos de trânsito. Noções de Primeiros Socorros. Defesa Pessoal e Técnicas para 
defesa e ataque - Tática de Direção Defensiva/Ofensiva/Evasiva. Sistema de Segurança 
Pessoal. Sigilo Profissional. Direitos Humanos e Relações Humanas no Trabalho. Sistema de 
Segurança Pública e Crime Organizado. Lei Seca. Mecânica Básica. 

 
CARGO: 202 AGENTE FISCAL 

Conhecimento Específico: Conhecimento da legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o 
Código de Obras e Posturas; Lei das 23 horas (Lei nº 107/2004); Conhecimentos de 
elaboração de correspondências, protocolos; Conhecimento sobre a concessão de habite-se 
para moradia e funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais; Conhecimento 
sobre o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows; Noções sobre 
as normas de vigilância sanitária; Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. 
LEGISLAÇÃO: Estatuto do Servidor Público do Município, Lei Complementar nº 001/2011; Lei 
Orgânica do Município. Lei de Responsabilidade Fiscal. Noções Básicas: Código Tributário 
Municipal, Normas gerais de direito tributário. Tributos e outras receitas municipais. Fato 
gerador. Base de calculo. Alíquota. Lançamentos, revisão, atualização de valores imobiliários, 
recursos contra lançamentos. Credito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, 
decadência, prescrição, exclusão, anistia, remissão, cobrança judicial. Imunidade e isenção  

 
CARGO: 203 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. 
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão 
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de 
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos 
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho 
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de 
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática (OFFICE 2007). 

 
CARGO: 204 EDUCADOR SOCIAL 

Conhecimento Específico: Noções básicas de ética e cidadania. Cuidados básicos de 
enfermagem com a criança, o adolescente, família, idoso, pessoa com deficiência e pessoa 
em situação de rua. Aspectos psicológicos da criança, do adolescente, família, idoso, pessoa 
com deficiência e pessoa em situação de rua. Noções básicas de nutrição. A importância do 
movimento e do posicionamento adequados. Estimulação da criança, do adolescente, família, 
idoso, pessoa com deficiência e pessoa em situação de rua na sua rotina diária. Noções 
básicas de higiene pessoal. Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições do 
cargo.Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Noções básicas de 
informática, Normas técnicas da pessoa com deficiência e pessoa em situação de rua. Noções 
básicas sobre acolhimento. 

 
CARGO: 205 DESENHISTA 

Conhecimento Específico: Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e 
convenções. Normas ABNT. Representação de projetos. Projetos de modificação e 
acréscimos. Elementos básicos do projeto: etapas de projeto, plantas baixa e de situação, 
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fachadas, cortes e detalhes. Noções de topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico. 
Locação de obras. Tecnologia das construções. Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e 
Corel Draw. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 

 
CARGO: 206 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Conhecimento Específico: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de 
contabilidade. Noções de administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e 
despesas na contabilidade pública. Estágios da despesa pública. Classificação institucional, 
funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de 
instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. 
Execução orçamentária. Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. 
Demonstração das Variações Patrimoniais. Operações contábeis típicas de autarquias 
municipais. Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, 
IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, 
CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros. Código Tributário do Município de 
Apucarana. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBC-ST. Lei 
4320/64. 

 
CARGO: 207 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Conhecimento Específico: Escalas. Projeto arquitetônico – convenções gráficas 
(representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário). Desenho de 
planta de situação, planta baixa, cortes,fachadas e planta de cobertura. Detalhes. Cotagem. 
Esquadrias (tipos e detalhamento). Escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho). 
Coberturas (tipos, elementos e detalhamento). Acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de 
projeto de reforma - convenções. Projeto e execução de instalações prediais – instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia,gás, mecânicas, ar-condicionado. Estruturas - 
desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). 
Vocabulário técnico - significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia 
das construções. Materiais de construção. Topografia. Desenho em AUTOCAD: menus, 
comandos, aplicações. Administração de Materiais e Logística. Norma Regulamentadora NR 
10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) – aprovada pela Portaria 3.214/78, 
do Ministério do Trabalho e Emprego e alterada pela Portaria 598 de 7/12/2004. 20. Norma 
Regulamentadora NR 06 (Equipamentos de Proteção Individual) – aprovada pela Portaria 
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação Municipal: LC 007/2014 (Código 
de Obras). LC 006/2014 (Parcelamento dos solos). LC 005/2014 (Zoneamento Urbano e Uso 
dos Solos). Legislação Profissional: Decreto Federal 90.922/85. Código de Ética Profissional – 
Resolução Confea – 1002. 

 
CARGO: 208 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Conhecimento Específico: 1. Instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais 
Linux, Windows XP e Vista/7. 2. Instalação, configuração e utilização de aplicativos Microsoft 
Office XP, 2003 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint e Access) e Libre Office 3.5 ou superior. 3. 
Instalação, configuração e manutenção de infraestrutura de rede local: cabeamento 
estruturado, wireless, equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em 
redes. 4. Instalação, configuração e utilização de impressoras com tecnologia laser e 
scanners. 5. Manutenção de periféricos e microcomputadores: processadores, barramentos, 

memórias, placas‐mãe, setup, placas de vídeo, placas de som e placas de rede. 6. 
Armazenamento e recuperação de dados: discos rígidos SCSI, RAID e hot swap. 7. Instalação 
e montagem de microcomputadores. 8. Redes de computadores: tipos, componentes e tipos 
de servidores. 9. Protocolos: conceitos básicos, modelo OSI, padrão IEEE 802 e TCP/IP: 
fundamentos, camadas e endereçamento IP. Protocolos de aplicação: DNS, Telnet, FTP, 
TFTP, SMTP e HTTP. 10. Cabeamento de rede: cabos, instalação e conectores. 11. Redes 
sem fio: fundamentos e IEEE 802.1. 12. Equipamentos de redes: repetidores, pontes, switches 
e roteadores; 13. Arquivos e impressoras: compartilhamento, instalação e acessos. 14. 
Administração de usuários: gerenciamento, usuários e grupos, política de segurança e 
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configurações de segurança. 15. Conceitos de internet e intranet. 16. Ferramentas e 
aplicações de informática: browsers de internet. 17. Instalação, configuração e utilização de 
correio eletrônico. 18. Segurança da informação. 19. Copia de segurança. 20. Vírus: 
características, métodos de combate, formas de ataque e nomenclatura. 

 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. 
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de 
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal. 
Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras 
quanto ao numero de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. 
Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Apucarana, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO: 301 ELETRICISTA 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de eletricista. Noções 
básicas de atendimento ao público. 

 
CARGO: 302 MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de 
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; 
Manutenção e Limpeza de veículos. 

 
CARGO: 303 MUSICO 

Conhecimento Específico: A IMPORTÂNCIA DA APRECIAÇÃO MUSICAL: 1.1. Introdução; 
1.2. Níveis da audição musical; 1.3. Audição Musical ativa. ELEMENTOS DA MÚSICA: 1.1. 
Timbre; 1.2. Dinâmica; 1.3. Ritmo; 1.4. Andamento; 1.5. Melodia; 1.6. Forma; 1.7. Harmonia; 
1.8. Textura; 1.9. Estilo; 1.10. Gênero; 1.11. Caráter. HISTÓRIA DA MÚSICA OCIDENTAL: 
1.1. Música da Grécia; 1.2. Música Medieval; 1.3. Música Renascentista; 1.4. Música Barroca; 
1.5. Música Clássica; 1.6. Romantismo do séc. XIX; 1.7. Música Moderna e Contemporânea 
(séc. XX / séc. XXI); MÚSICA BRASILEIRA: 1.1. Música Popular Brasileira: origens e 
categorias; 1.2. Música Erudita Brasileira: principais fases e compositores; ASPECTOS 
DIDÁTICOS DA AUDIÇÃO MUSICAL: 1.1. Guia de Apreciação Musical; 1.2. Musicograma; 
1.3. Recursos audivisuais. 
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CARGO: 304 OPERADOR DE MÁQUINAS 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais 
como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e 
executar outras atividades correlatas. 

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. 
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de 
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal. 
Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras 
quanto ao numero de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. 
Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Apucarana, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO: 305 PREPARADOR DE CADÁVARES 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de preparador de 
cadavares.  

 
CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Sinônimos e antônimos. 
Ortografia oficial. Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Divisão silábica. 
Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Apucarana, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL ALFABETIZADO 

CARGO: 401 OPERÁRIO 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
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Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina 
em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos 
agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e 
veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta 
de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. 

 


