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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO 

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 Realeza 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 ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 

CARGO: 101 AGENTE DE DEFESA CIVIL 

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. 

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS 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 Realeza, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL  

CARGO: 201 AGENTE DE COLETA DE LIXO 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de 
limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de 
limpezas em geral;  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. 

 


