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CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL MÉDIO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; 
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; 
conectivos; proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com 
conjuntos. Cálculos com porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta 
prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, 
diagramas lógicos. 

Atualidades: Fatos políticos, científicos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre de 2018. 

Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do 
Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos 
Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos Básicos e utilização do 
Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet 
(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

CARGO 101 OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Cuidados com o ambiente de trabalho. Noções de segurança do 
trabalho. Noções de atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e 
relações humanas. Noções básicas de informática. Lei Complementar nº 95/98 de 26 de 
fevereiro de 1998: Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Documentação e arquivo. 
Redação Oficial: princípios, características e qualidades, linguagem, digitação qualitativa - 
normas e recomendações, formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do 
signatário, elementos de ortografia e gramática, documentos (conceitos e definições, 
generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). 
Lei Orgânica do Município de Ipiranga, Títulos I e II e artigo 9º ao 61 do Título III. Constituição 
Federal, Títulos I, II e III. Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipiranga-Pr.,Títulos I a VI. 
Lei 12.527/2011 -Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso 
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

 

 


