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CONHECIMENTOS AO EMPREGO 101 AGENTE DE DEFESA CIVIL 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação 
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; 
Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; 
Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: 
identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia. 

Raciocínio Lógico: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens, sequências (com 
números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, 
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

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 Corbélia, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, 
Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

Conhecimento Específico:  
Medida Provisória n° 494 de 02 de julho de 2010; Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010; Política 
Nacional de Defesa Civil, 2007; Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da Defesa Civil e 
suas responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de 
geologia, meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência 
das chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de 
plantas e acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de solos e peculiaridade dos 
solos; Comunicação persuasiva; Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; 
Esferas do poder, relacionamento intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação 
pública; Legislação ambiental; Gestão de conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, 
políticas públicas; Questões sociais, psicológicas (comportamental); Estruturas de contenção 
(gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de planejamento das ações de defesa 
civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução, conceitos, tipos e 
classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e 
coordenação de abrigos; Noções de primeiros socorros, técnicas de combate a incêndios urbanos e 
florestais, técnicas de busca salvamentos diversos, ordem unida, educação física, normas e 
procedimentos ADCs. 

 


