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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 
 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS 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. 

Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 

Conhecimentos Gerais: História 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 histórico-geográficas em nível 
nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: 101 QUÍMICO 

Conhecimento Específico: Análises dos parâmetros listados na Portaria 2914/2011MS, 
Conama 357/2005, Conama 430/2011. Análises aplicados em água e esgoto. Coleta e 
preservação de amostras de água e esgoto . Controle de qualidade em análises laboratoriais. 
Das técnicas de análise: potenciometria, gravimetria, turbidimetria, titulometria, 
espectrofotometria, emissão ótica por plasma induzido, cromatografia gasosa.Conhecimento 
da NBR ISO-IEC 17025 e componentes dos resultados de medições; exatidão, repetitividade, 
reprodutibilidade, desvio padrão, incerteza de medição. Princípios metodológicos de análises 
aplicados em água e esgoto, para atendimento à Portaria 2914/2011 MS, Conama 357/2005 e 
Conama 430/2011. Fosfato, Nitrogênio, DQO, DBO, Detergentes aniônicos – Substâncias 
reativas ao azul de metileno (MBAS). Conteúdo específico sobre temas contidos no resumo 
das atribuições do emprego/especialidade. 

 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

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: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 

Conhecimentos Gerais: História 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 histórico-geográficas em nível 
nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CARGO: 201 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Técnicas de atendimento ao público, Noções básicas da 
Consolidação das Leis do Trabalho – aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 01 de maio de 
1.943; Noções básicas de processo; conhecimento dos aplicativos Office; habilidade no uso do 
Word e Excel; Disciplina; Comportamento no trabalho e relações humanas; Habilidade no uso 
da internet. 

 

CARGO: 202 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Conhecimento Específico: Noções sobre vidrarias utilizadas em laboratório. Identificação 
dos materiais do laboratório. Preparo de material, instrumental e equipamentos. 
Funcionamento de aparelhos de laboratório. Métodos de esterilização de materiais limpos e 
contaminados. Noções de Biossegurança, cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, 
cuidados com descarte de material. Organização e comportamento laboratorial. Noções 
preliminares de higiene e boas práticas no laboratório. Equipamentos de Proteção Individual e 
de Proteção Coletiva: tipos principais e utilização adequada. 

 

CARGO: 203 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Conhecimento Específico: Conhecimento dos produtos utilizados para tratamento 
objetivando preparo de soluções. Conhecimento de reagentes utilizados. Conhecimentos 
básicos para preparação de soluções químicas em geral. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades da função. Conhecimento básico dos aparelhos, equipamentos e produtos químicos 
destinados a análise de água e esgoto. Noções de segurança de trabalho em laboratório de 
água e esgoto. Saúde pública: práticas sanitárias e ações preventivas, problemas sanitários, 
médicos e sociais, epidemiologia, normas e padrões de interesse sanitário e da saúde. 
Segurança do trabalho: identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) 
e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 

 

CARGO: 204 TÉCNICO EM SANEAMENTO 

Conhecimento Específico: Água: principais características da água potável. Tratamento 
público e doméstico. Importância sanitária dos sistemas de abastecimento de água. Doenças 
de veiculação hídrica. Esgoto: Importância sanitária do sistema de coleta de esgoto. Seleções 
individuais para destino dos dejetos. Doenças relacionadas com os dejetos. Lixo: importância 
sanitária da remoção e destinação do lixo. Remoção do lixo. Destino final. Acondicionamento e 
tratamento doméstico do lixo. Poluição ambiental da água, do ar e do solo. Defesas do 
organismo. Conceito e tipos de imunidade. Conhecimento dos produtos utilizados para 
tratamento objetivando preparo de soluções. Conhecimento de reagentes utilizados. 
Conhecimentos básicos para preparação de soluções químicas em geral. Conhecimento das 
fases de tratamento de água. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função. 

 
 


