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SUPERIOR 
 

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 Município de Pitanga e 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 ADMINISTRADOR EM GESTÃO PÚBLICA 
Conhecimento Específico: Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração: Evolução da 
Teoria e da prática nas organizações. Administração de Recursos Humanos. Organização Sistemas e 
Métodos. Gestão da Qualidade. Sistema de Administração de Materiais. Administração Financeira. 
Administração Estratégica, Administração Pública: Licitações: modalidades, prazos, contratos, 
habilitação. Contratos Administrativos. Patrimônio Público. Bens Públicos. Controle da Administração 
Pública. Responsabilidade Civil da Administração e Lei de Responsabilidade Fiscal. Organizações: 
processos administrativos e de trabalho, estrutura organizacional, autoridade, delegação, 
descentralização, mudança e inovação organizacionais, comunicação. Liderança: eficiência e eficácia. 
Competitividade. Competências gerenciais. Administração de projetos. 

 

CARGO: 102 ADVOGADO 
Conhecimento Específico: Política Nacional de Assistência Social - PNAS; NORMA OPERACIONAL 
BASICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - nob/suas/2005; Norma operacional 
básica de Recursos Humanos - NOB/RH/SUAS (2006); Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 
8069?90 e suas alterações); Política Nacional do Idoso ( LF 8842/94): Plano Nacional de Prevenção e 
Erradicação Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (2000); Lei Maria da Penha (LF 
11.340/2006);Noções sobre o Beneficio de Prestação Continuada (BPC); Constituição Federal e do 
Estado do Paraná. 

 

CARGO: 103 ASSISTENTE CONTÁBIL 
Conhecimento Específico: Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, 
entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; 
créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e 
classificação; ingressos e dispêndios extraorçamentários, variações patrimoniais quantitativas e 
qualitativas; avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano de contas e subsistemas contábeis; 
demonstrações contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das 



variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. Escrituração contábil. Despesas e receitas 
orçamentárias. Classificação institucional, funcional e programática da despesa orçamentária. Sistema 
de Planejamento Integrado: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Licitações: 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: 104  ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimento Específico: Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e 
participativo. Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da Assistência 
Social (NOAS) e o processo de monitoramento dos financiamentos e repasse fundo a fundo. Lei 
orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política pública. Constituição Federal de 1988 e o processo 
democrático e participativo. Conselho municipal de Assistência Social e o controle social. Estatuto do 
Idoso. Política Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Estatuto da criança e do 
adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, programas e projetos. 
Interdisciplinaridade. Código de Ética da Assistência Social. Lei Orgânica do SUS – Sistema Único de 
Saúde. Seguridade Social. Políticas Sociais Públicas. 

 
 

CARGO: 105 PSICÓLOGO 
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. 
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. 
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 
8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; 
Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e 
Organizacional. 

 
 

 
 
NÍVEL MÉDIO 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS 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: 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 Município de Pitanga e 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 

CARGO: 201 ORIENTADOR SOCIAL 
Conhecimento Específico: Desenvolvimento da criança e do adolescente. O espaço social, família, 
escola. Formas de violência contra a criança e o adolescente. Abuso sexual contra crianças e 
adolescentes. Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características especiais dos maus tratos. 
Trabalhando com grupos. Mediação de conflitos. Trabalho com famílias: famílias em situação de 
vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos familiares, 
multifamílias, violência e abuso na família. Envolvimento com diferenças: síndrome de down, autismo, 
TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em abrigos. Álcool, tabagismo, outras 
drogas e redução de danos. Ética profissional. Vivência de rua. Convivência familiar e comunitária: 
poder familiar, colocação em família substituta, medidas protetivas. Politica Nacional para inclusão de 
pessoa com Deficiencia (1999); Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito da Criança e 
Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária (2006); Noções sobre o Beneficio de Prestação 
Continuada (BPC). 

 
 

FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação 
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; 
Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; 
Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: 
identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia. 

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 Município de Pitanga e 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 FUNDAMENTAL 

CARGO: 301  MOTORISTA DE VEÍCULOS 
Conhecimento Específico: 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: 302 OPERADOR DE MÁQUINAS 
Conhecimento Específico: 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: trator e implementos e outras 
máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 


