
CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
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D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S  -  R E T I F I C A D O

CARGO: 201 – AGENTE ADMINISTRATIVO I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 

Matemática:  1. Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. 2. Conjuntos: caracterização, 

pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações: união, interseção, diferença e produto 

cartesiano. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e 

logarítmica. 8.  Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10.  Análise combinatória.  11. 

Trigonometria. 12. Geometria. 13. Matrizes e Determinantes. 14. Regra de três simples e composta. 15. Juros e porcentagem.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Específicos: Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu,  Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei 

Complementar  Municipal  17/1993. Aspectos  gerais  da  redação  oficial;  Gestão  de  Qualidade  (Ferramentas  e  Técnicas); 

Administração e Organização; Serviços Públicos (Conceitos – Elementos de Definição – Princípios – Classificação); Atos e 

Contratos Administrativos;  Empresa Moderna; Empresa Humana; Relações Humanas e Interpessoais. Noções básicas de 

Arquivamento,

CARGO: 202 – RECEPCIONISTA I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  
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Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História do Município de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná.

Conhecimentos Específicos:  Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Complementar Municipal nº 17/1993).Noções 

gerais  sobre  processos  de  arquivo  de  documentos.  Correspondência  comercial  (recepção  e  emissão).  Relacionamento 

interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. 

CARGO: 301 – AUXILIAR DE CONTABILIDADE I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico.

Matemática:  1. Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. 2. Conjuntos: caracterização, 

pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações: união, interseção, diferença e produto 

cartesiano. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e 

logarítmica. 8.  Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10.  Análise combinatória.  11. 

Trigonometria. 12. Geometria. 13. Matrizes e Determinantes. 14. Regra de três simples e composta. 15. Juros e porcentagem.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Legislação: Estatuto de Servidor Público e Constituição Federal de 1988.

Conhecimentos Específicos: CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de uma 

empresa;  A avaliação  dos  ativos  e  passivos;  A elaboração  das  demonstrações contábeis.  CONTABILIDADE PÚBLICA - 

Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; 

Sistemas de Controle Interno e Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL - Características; O trabalho de auditoria; As 

tomadas e prestações de contas; Legislação. PERÍCIA CONTÁBIL - Conceito; Aspectos Profissionais; Aspectos Técnicos, 

Doutrinários,  Processual  e  Operacional;  Legislação.  TEORIA  DA  CONTABILIDADE  -  A  Contabilidade;  Os  Princípios 

Fundamentais de Contabilidade; As escolas ou doutrinas na história da Contabilidade. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E 

PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de 

Sociedades; Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos e suas espécies; Créditos Tributários; Contratos de trabalho 

em relação  aos  empregos;  Direitos  Trabalhistas;  Conhecimentos  de  direito  financeiro:  Lei  4320/64;   Conhecimentos  de 

processos  de licitação:  Lei  Nº  8666/93;  Lei  complementar  101/00  – finanças públicas.  Decreto  Municipal  15.731/04,  Lei 

Complementar Municipal nº 82/03 (Código Tributário Municipal). Lei Complementar Estadual nº 113/05 (Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná).

CARGO: 302 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

Página 2 de 5.



gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico.

Matemática:  1. Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. 2. Conjuntos: caracterização, 

pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações: união, interseção, diferença e produto 

cartesiano. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e 

logarítmica. 8.  Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10.  Análise combinatória.  11. 

Trigonometria. 12. Geometria. 13. Matrizes e Determinantes. 14. Regra de três simples e composta. 15. Juros e porcentagem.

Legislação: Estatuto de Servidor Público e Constituição Federal de 1988.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História do Município de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná.

Conhecimentos  Específicos:  1.  Conceitos:  hardware,  periféricos,  dispositivos  de  entrada  e  saída,dispositivos  de 

armazenamento,  configuração e diagnóstico de hardware e software.  2. Conhecimentos de Microsoft Office.  3. Sistemas 

Operacionais: Microsoft Windows, Linux. 4. Administração de usuários, grupos,permissões, controle de acesso. 5. Conceitos de 

serviços de diretórios (Lightweight Directory Access Protocol – LDAP) e Microsoft Active Directory. 6. Segurança da informação: 

segurança nos sistemas operacionais solicitados, conceitos de certificação digital, criptografia, firewall e vírus de computador. 7. 

Internet: protocolos, serviços, correio eletrônico, servidores web. 8. Conhecimentos básicos de redes: conceitos, administração 

e  configuração  de  redes  locais  baseadas  em TCP/IP  e  redes  WAN baseadas  em MPLS.  9.  Comunicação  de  dados, 

equipamentos de conectividade (roteadores, switches). 

CARGO: 303 – TÉCNICO OPERACIONAL I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Legislação: Estatuto de Servidor Público e Constituição Federal de 1988.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História do Município de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná.
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Conhecimentos Específicos: CONCEITOS BÁSICOS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS: frequência, amplitude e unidades de 

medida, Amplificação; EQUALIZAÇÃO:  monofonia e estereofonia, Acústica (Transmissão ao vivo e transmissores em tempo 

real); Operação de áudio; Captação, gravação e seleção de sinais de áudio,  processo de preparação, transmissão e recepção; 

ELETRÔNICA DE SONS: fontes,  antenas, sinais, transmissores, equalizadores, Crossover,  amplificadores,compressores e 

Gate.  Tipos de conectores e plugs; cabeamento,  Noções de mixagem, Terminologia específica, cross fade,  fade, graves, 

agudos, médios, e estática, Sonoplastia, Áudio analógico e áudio digital. ELEMENTOS DE SONOPLASTIA: Características 

sonoras dos diversos gêneros musicais, dramáticos e programáticos parâmetros, Características sonoras dos diversos veículos 

(rádio, televisão, cinema, computador, Aparelho de som); Estúdio: tipos e tratamento acústico, Ajustes acústicos especiais de 

ambientes  ou  sets  de  gravação.  MICROFONES:  tipos,  características  técnicas,  posicionamento  e  balanceamento, 

Características dos periféricos básicos, amplitude, frequência, timbre, famílias de processadores,cabine de controle; Domínio de 

terminologia específica dos tipos de microfone, Sistemas de RF e distribuição de 

antenas para microfones sem fio. CAIXAS ACÚSTICAS:  manuseio e instalação, características técnicas de um alto-falante. 

MESA DE ÁUDIO:  identificação e operacionalização de seus elementos, Tape-deck e mini-discs, CD player, Conhecimento, 

operação e interligação de mesas de áudio, Multiplex, Microfones (Funcionamento, aplicação, posicionamento, instalação e 

operacionalização).  EDIÇÃO  DE  ÁUDIO:   Coordenação  e  seleção  de  informações  destinadas  à  veiculação  em  meios 

eletrônicos, Captação de sonoras, Equalização de informações em áudio, sinais eletrônicos e efeitos sonoros. PROGRAMAS 

DE EDIÇÃO EM GERAL: Sistemas e formatos de gravação e armazenagem de registros sonoros(ex: softwares Sound Forge 

7.0 ou versão acima).

CARGO: 401 – ANALISTA LEGISLATIVO I 

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; 

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal  e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 19. Questões sobre Redação Oficial.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). 

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História do Município de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná.

Conhecimentos Específicos:  Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, Regimento Interno – Resolução nº 30/2005, 

Estatuto  dos  Servidores  –  Lei  Complementar  17/1993,  Direito  Administrativo,  Finanças  Públicas,  Contabilidade  Pública, 

Contratos e Licitações. Constituição Federal de 1988 (Direito Constitucional). Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). 

CARGO 402 – COMUNICADOR SOCIAL I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 
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Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 19. Questões sobre Redação Oficial.

Legislação: Estatuto de Servidor Público e Constituição Federal de 1988.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos Específicos: História da Política do Brasil; Comunicação Organizacional; Comunicação Pública; Identidade 

Corporativa e Cultura Organizacional; Cerimonial e Protocolo; Estratégias de Relacionamento com a Mídia; Comunicação Digital 

e as Novas Mídias; Assessoria de Comunicação; Ética e Legislação em Comunicação Social e Fotografia.

CARGO: 403 – CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO I

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração;  

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal  e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15.  Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais  (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 19. Questões sobre Redação Oficial.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc).  

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet 

Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança 

e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 

nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro. 5. História do Município de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná.

Conhecimentos Específicos:  Processo Legislativo,  Lei  Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, Regimento Interno – 

Resolução nº 30/2005, Direito Administrativo, Finanças Públicas, Contabilidade Pública, Contratos e Licitações e Noções de 

Economia). Estatuto do Servidor  Público (Lei Complementar 17/1993); Constituição Federal de 1988 (Direito Constitucional). Lei 

Complementar nº 101/2000 (LRF).
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