
 
 
 

ANEXO I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
Cargo:ADVOGADO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e 
garantias fundamentais. Dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores 
Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do 
orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos 
dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das finanças públicas. 
Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. 
Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: 
conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de 
fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula 
penal. Extinção das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de 
pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. 
Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; 
mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. III DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da ação, classificação. Processo e 
procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; pressupostos processuais. 
Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos da relação 
processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido: 
petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; 
cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; 
contestação, exceção e objeção; exceções processuais: incompetência, reconvenção; 
revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO TRIBUTARIO. 
Código Tributário Nacional. Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de 
melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. V 
DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. 
Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e administração 
indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade 
Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade 
administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. VI 



DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da 
relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O 
empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. 
Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, 
férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de 
trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. Sentença. 
Recursos no processo do trabalho. Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Lei 
complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. 
 
 
Cargo:ALMOXARIFE 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Noções básicas de arquivo, comunicação interna, 
protocolo, guarda de materiais, estoque. Noções básicas de atendimento ao público. 
Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas. Noções básicas de 
informática. Organização do local de trabalho. 
 
 
Cargo:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – 
Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do 
Município Guaíra; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, 
circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de 
atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações 
humanas; Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:ASSISTENTE SOCIAL 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 



feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos 
gerais da profissão; Serviço Social e formação profissional;  A dimensão política da 
prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; 
Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na 
administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço 
Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-
político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política 
de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência 
Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do 
Idoso;  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
 
Cargo:ATENDENTE DE CRECHE 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 
a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e 
formação da personalidade; Noções básicas de atendimento ao público; Organização 
do local de trabalho; Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:AUXULIAR ADMINISTRATIVO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 
Orgânica do Guaíra; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Constituição 
Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no 
trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 



 
Cargo:AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços); Emendas Constitucionais nº 19, nº 20, 29 e 
nº 41 e 53; Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; Conhecimentos 
básicos sobre Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município Guaíra; Constituição 
Federal (Título VI  –  Da  Tributação e do Orçamento); Siops – Sistema de Informação 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Implantado pela Portaria Conjunta MS/ 
Procuradoria Geral da República nº 1163, de 11 de outubro de 2000, posteriormente 
retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 de março de 2004; Siope – Sistema 
de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – implantado pela Portaria 
MEC, nº. 006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela Portaria 633 de 30 de 
agosto de 2006, do Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei Federal nº. 
10028/2000; Leis do Fundeb,  Medida Provisória 339/2006; Lei Federal 8689/1993; 
Noções básica de informática. 
 
 
Cargo:AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de 
curativos; Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, 
noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –
intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, 
Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro 
mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino 



do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e 
puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: 
Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências 
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De 
Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único 
de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de 
material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, 
doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros 
socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; 
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação 
cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: 
cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
 
Cargo:AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Eventos Escolares Objeto de Registro: Matrícula, 
Transferência, Aproveitamento de Estudos, Equivalência de Estudos, Adaptação, 
Curricular, Verificação do Rendimento, Circulação de Estudos: Ensino Regular / 
Ensino Supletivo. Conhecimentos sobre a lei n° 9.394/96. Relações Humanas. Código 
de Ética. Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções básicas de informática. 
 
 
Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
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; 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; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de 
materiais de limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido 
sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros 
socorros. 
 
 
Cargo:CIRURGIÃO DENTISTA 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; 
Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica 
Odontológica, Farmacologia e Terapêutica aplicada a Odontologia, educação em saúde 
bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Educação em saúde 
bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de atenção e de 
aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da doença 
cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e controle 
da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de preparo cavitário; 
Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. 
Materiais restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga 
de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - 
Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de 
cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 
 
 
Cargo:CONTADOR 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 



Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 
e alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – 
Finanças Públicas. Finanças públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do 
Município: conceitos, características e finalidades. Direito financeiro: conceito e 
delimitação. Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos 
essenciais, classificação, princípios orçamentários, vedações constitucionais, normas 
gerais do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e controle interno 
e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e 
pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da 
dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da 
dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente 
Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, 
especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. 
Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 
4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; Planejamento; Receita 
pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências 
voluntárias; Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; 
Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela Lei 
101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e 
Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 448 STN. 
Resolução TCE – Provimento 29/94. 
 
 
Cargo:ENFERMEIRO PADRÃO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e 
Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. 
Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à 
Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício 
da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 
emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, 
gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças 
infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em 
Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de 
enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e 



período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; 
Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da 
Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças 
preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 
 
 
Cargo:FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO  
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, 
normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia - 
Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, 
Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças 
infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, 
aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes 
sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, 
citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de 
esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames 
microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características 
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, 
Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade 
aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância 
para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos 
intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do 
hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais 
freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes 
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de 
Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de 
referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. 
Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da 
glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e 
doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função 
hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, 
correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios 
sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. 
Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes 
químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. 
Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores 



neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e 
antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas 
farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por 
dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, controle de 
estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. 
Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política 
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política 
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do 
SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
 
Cargo:FISCAL DE TRIBUTO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; 
Isenção dos contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de 
Melhoria, Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; 
Código Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções básicas de informática; 
Noções básicas de atendimento ao público. 
 
 
Cargo: GUARDA MUNICIPAL FEMININO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos:  Noções básicas de atendimento ao público. Poder de 
Polícia. Noções básicas de segurança. 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 guarda municipal. 



 
 
Cargo:GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos:  Noções básicas de atendimento ao público. Poder de 
Polícia. Noções básicas de segurança. 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 guarda municipal. 
 
 
Cargo:LAVADOR/LUBRIFICADOR 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: 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 lavador/lubrificador. Noções básicas de atendimento ao 
público. 
 
 
Cargo:MECÂNICO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 



Conhecimentos Específicos: Comportamento no ambiente de trabalho. Organização 
do local de trabalho. Noções básicas de mecânica de veículos e máquinas pesadas. 
Funcionamento dos principais componentes de um motor à combustão. Montagem e 
desmontagem das principais peças que compõem um motor à combustão. Parte 
elétrica de veículos pesados. Sistema de suspensão e frenagem de veículos pesados. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
 
Cargo:MÉDICO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. 
Atenção à saúde da criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos 
problemas relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno 
porte. Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em saúde. 
Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de notificação 
compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. 
Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho 
circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 
endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. 
Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – 
Reforma Psiquiátrica. 
 
 
Cargo:MERENDEIRA 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho;  Organização do local de 
trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos;  Trabalho de Cozinha: preparo 
de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle de 
Estoque de Material de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo gêneros 
alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. 
 



 
Cargo: MOTORISTA 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: 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:OPERADOR DE MÁQUINAS 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: 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. 
 
 
Cargo:PROFESSOR REGENTE 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática 
educativa; Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola 
contemporânea – caracterização;  Inter-relações dos elementos transformadores da 
escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, professor-educador-



aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do 
planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e 
avaliação pedagógica. Lei 9394/96.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. Diferenças 
individuais: fatores determinantes e capacidades mentais.  Desenvolvimento da 
inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A 
teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos 
conceitos científicos na infância. Pensamento e palavra. Princípios e fundamentos dos 
referenciais curriculares. 
 
 
Cargo:PSICÓLOGO 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia 
como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; 
Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. 
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua 
relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e 
os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os 
grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; 
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas 
psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e 
Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia 
Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
 
Cargo:RECEPCIONISTA 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 
planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 



conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de recepcionista; Noções básicas de informática; Noções básicas de 
atendimento ao público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho. 
 
 
Cargo:SECRETÁRIO ESCOLAR 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Escrituração Escolar. Conceito Fundamentação Legal.  
Classificação dos Registros Individuais: Guia de transferência, Ficha Individual, 
Histórico Escolar, Ficha de Aptidão Física, Boletim/Caderneta, diploma/Certificado. 
Coletivo Diário de Classe. Livros: Atas do Conselho de Classe, Atas de Resultados 
Finais, Outros. Execução dos Registros dos fatos Escolares. Modos de Registrar: 
Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos: Comuns e Especiais. 
Eventos Escolares Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento de 
Estudos, Equivalência de Estudos, Adaptação, Curricular, Verificação do Rendimento, 
Circulação de Estudos: Ensino Regular / Ensino Supletivo. Conhecimentos sobre a lei 
n° 9.394/96. Relações Humanas. Código de Ética. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Noções básicas de informática. 
 
 
 
Cargo:TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Português: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 
feminino; número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. 
Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
Conhecimentos Gerais: Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e 
Município de Guaíra e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Guaíra. 
Conhecimentos Específicos: Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços); Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – 
Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Emendas Constitucionais 
nº 19, nº 20, 29 e nº 41 e 53; Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; 
Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município 
Guaíra; Constituição Federal (Título VI  –  Da  Tributação e do Orçamento); Siops – 



Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Implantado pela 
Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República nº 1163, de 11 de outubro de 
2000, posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 de março de 
2004; Siope – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação – 
implantado pela Portaria MEC, nº. 006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela 
Portaria 633 de 30 de agosto de 2006, do Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei 
Federal nº. 10028/2000; Leis do Fundeb,  Medida Provisória 339/2006; Lei Federal 
8689/1993; Noções básica de informática.  
 


