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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.

Matemática:  Sistema  de  numeração  decimal.  Operações  fundamentais:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Resolução  de

problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.

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: História do Município de Toledo e do Estado do Paraná. 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. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema,

jornais,  revistas,  televisão,  música  e  teatro. Aspectos  geo-político-histórico-econômicos  do  Brasil.  Símbolos  oficiais.  Aspectos

geo-político-histórico-econômicos do Estado do Paraná. Símbolos oficiais. Aspectos geo-político-histórico-econômicos do Município

de  Toledo,  com  seus  símbolos  oficiais.  Aspectos  da  organização  política  do  Município  de  Toledo,  seus  Poderes,  estrutura

organizacional e administrativa, autarquias e fundações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 101: ASSISTENTE LEGISLATIVO

Conhecimentos Específicos: Constituição Federal (artigos 29 a 31 e 37 a 41 e 59); Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000); Lei das

Licitações (Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993); Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de

2002). Lei Orgânica do Município de Toledo. Lei nº 1.822, de 5 de maio de 1999, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais de Toledo. Lei Municipal nº 1.964, de 13 de agosto de 2007, que Dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da

Câmara Municipal de Toledo.  Lei Complementar Municipal nº 02, de 12 de dezembro de 1991, que Dispõe sobre a elaboração, a

redação, a alteração e a consolidação das leis. 

COMUNS AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

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.
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Matemática:  Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas);

Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples.

Porcentagem; Equações e sistemas do 1°  grau:  resolução e problemas;  Equações  e sistemas do 2°grau:  resolução e problemas;

Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas.

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: História do Município de Toledo e do Estado do Paraná. 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. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema,

jornais,  revistas,  televisão,  música  e  teatro. Aspectos  geo-político-histórico-econômicos  do  Brasil.  Símbolos  oficiais.  Aspectos

geo-político-histórico-econômicos do Estado do Paraná. Símbolos oficiais. Aspectos geo-político-histórico-econômicos do Município

de  Toledo,  com  seus  símbolos  oficiais.  Aspectos  da  organização  política  do  Município  de  Toledo,  seus  Poderes,  estrutura

organizacional e administrativa, autarquias e fundações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 201: AGENTE LEGISLATIVO

Conhecimentos  Específicos: Fontes  do  direito  administrativo.  Administração  Pública.  Poderes  Administrativos.  Regime  Jurídico

Administrativo.  Atos  Administrativos.  Contrato  Administrativo.  Licitação.  Administração Indireta.  Órgãos  Públicos.  Servidores  Públicos.

Processo Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Bens Públicos. Controle da Administração Pública. Lei 8.429 de 02 de junho de

1992 e atualizações posteriores. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e atualizações posteriores. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL,

ELEITORAL E PROCESSO LEGISLATIVO. Constituição:  Conceito.  Espécies de Constituição.  Poder  Constituinte.  Poder  Constituinte

Estadual.  Leis  Orgânicas  Municipais.  Reforma.  Revisão.  Norma  Constitucional:  a)  classificação,  b)  supremacia.  Hermenêutica

Constitucional.  Disposições  Constitucionais  Transitórias.  Eficácia  e  Aplicabilidade  das  Normas  Constitucionais.  Controle  de

Constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, argüição de descumprimento de preceito fundamental. Figura do

“amicus  curiae”.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  Inconstitucionalidade  por  omissão.  Federação:  características.  Divisão  de

competências. Soberania e autonomia do Estado Federado. Distrito Federal e Território. Estado-membro: competência e autonomia. União:

competência. Município: criação, competência, autonomia e intervenção estadual. Organização do Governo Federal. Poder Legislativo:

organização;  atribuições;  processo legislativo e  fiscalização contábil,  financeira  e orçamentária.  Poder  Executivo:  Presidencialismo e

Parlamentarismo. Presidente da República: atribuições, responsabilidade. Poder Judiciário: composição, distribuição de competência e

organização. Poder Regulamentar.  Estados membros: Organização dos Estados-membros; autonomia dos Estados; limites do poder

constituinte estadual;  princípios limitadores da atuação do constituinte estadual.  Organização do  governo estadual:  poder  executivo,

legislativo e judiciário. Administração Pública: princípios constitucionais. Tributação, Orçamento e Fiscalização:o sistema tributário nacional:

as bases dos sistema tributário nacional; as limitações constitucionais do poder de tributar; a discriminação constitucional das rendas

tributárias; a repartição da receita tributária. O sistema orçamentário: a estrutura integrada das leis orçamentárias – lei do plano plurianual,

lei de diretrizes orçamentárias e lei do orçamento anual; os princípios constitucionais dos orçamentos públicos: a Lei Orçamentária. A

fiscalização contábil, financeira e orçamentária; controle da execução financeira, contábil e orçamentária: sistemas de controle interno e

externo. Tribunais de Contas. Direito de Nacionalidade: modos de aquisição de nacionalidade brasileira. Condição jurídica do brasileiro nato.

Condição jurídica do brasileiro naturalizado. Perda e reaquisição da nacionalidade brasileira. Condição jurídica do estrangeiro no Brasil.

Direitos Políticos: regime político. Tipos e formas de democracia. Fontes do poder e soberania popular. Direitos políticos: a) conceito e

abrangência; b) sufrágio, voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular; c) sistemas eleitorais; d) inelegibilidades. Partidos políticos. Justiça

Eleitoral. Imunidade e incompatibilidade parlamentar. Suspensão, perda e reaquisição dos direitos políticos. Direitos e Deveres Individuais e

Coletivos: princípio da isonomia. Princípios da legalidade. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito de propriedade e sua
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função social. Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo. “Habeas-Corpus”. “Habeas-Data”. Mandado de Injunção. Direitos

Sociais e sua Efetivação: normas constitucionais programáticas.  Regime Jurídico dos servidores públicos civis.  Ordem Econômica e

Financeira: os princípios gerais da atividade econômica. A política Urbana. Ordem Social: a seguridade social. Sistema único de saúde.

Previdência social. Assistência Social. Educação: os princípios básicos da educação. O regime de colaboração nos sistemas de ensino.

Aplicação de receitas para o desenvolvimento do ensino. Advocacia pública. Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990 e alterações

posteriores (estabelece os casos de inelegibilidades). Lei 4.717 de 29 de junho de 1965 e alterações posteriores (ação popular). Aspectos

gerais da redação oficial; Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998 e alterações posteriores (dispõe sobre a elaboração, a redação,

a alteração e a consolidação das leis). Lei Federal 4737 de 15 de julho de 1965 e alterações (Código Eleitoral). Lei 12.016 de 07 de agosto

de 2009 (Mandado de Segurança). Ação Civil Pública. Lei Orgânica do Município de Toledo. Lei nº 1.822, de 5 de maio de 1999, que Dispõe

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Lei Municipal nº 1.964, de 13 de agosto de 2007, que Dispõe sobre a

estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Toledo. Lei Complementar Municipal nº 02, de 12 de dezembro de

1991, que Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
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