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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 01/2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SUPERIOR
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Significados 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. Sintaxe: relações sintáticosemânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos
sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Areas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Noções Básicas De Estatística Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 ADVOGADO
Conhecimento Especifico: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Estatuto dos
Servidores Municipais de Ponta Grossa. 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,
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
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. Noções básicas de informática. Noções básicas de
Direito do Trabalho.
CARGO: 102 CONTADOR
Conhecimento Especifico: 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
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. Noções básica de informática.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.

Figuras de linguagem. Significados 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. Sintaxe: relações sintáticosemânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais
de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos.
Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Áreas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Noções Básicas De Estatística Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CARGO: 201 AUXILIAR 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.
CARGO: 202 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Conhecimento Específico: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, capitulo 5. Normas
Regulamentadoras. Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no
trabalho. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente
do Trabalho: arvore de causas, conceito, causas, custos, registro, analise e prevenção dos
acidentes do trabalho. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais.
CARGO: 203 TOPÓGRAFO
Conhecimento Específico: Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas,
mapas e plantas, Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo
Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação,
Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e
indiretas, Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento,
Levantamento e Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da
Poligonal, Verificação do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas
Parciais, Verificação do Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de
Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico,
Nivelamento Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo,
Curvas de nível, Métodos de Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao
Georeferenciamento: Métodos de Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas
Geográficas, Coordenas UTM. Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias,
Fundamentos, valoração. História do Município de Palmas 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
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. Concordância verbal e nominal.
Conjugações verbais. Colocação de pronomes pronominal, Sintaxe da oração. Classificação
das palavras quanto ao número 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 medidas:
comprimento, valor, tempo, massa, area e volume. porcentagens.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 MOTORISTA VEÍCULO
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; Habilidade na condução de Veículo.
CARGO: 302 MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK
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. Habilidade na condução de Caminhão Truck.
CARGO: 303 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
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: motoniveladora e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
CARGO: 304 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
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: retroescavadeira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.

CARGO: 305 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
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: rolo compactador e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
CARGO: 306 PEDREIRO
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 pedreiro.
CARGO: 307 SERVENTE DE OBRAS
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 servente de obras.
CARGO: 308 ZELADOR
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho;
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação;
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza
de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas,
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 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.

