PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
E DI TAL DE CO NCU RSO P ÚBL I CO N º 02 7 /2 01 3 - SE RH
CARGO 101: COLETOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis
e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; divisão silábica; processos de formação de palavras:
derivação, composição e outros processos.
Matemática: Resolução de Problemas, regra de três, operação com números naturais: adição, multiplicação, subtração
e divisão.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Sociedade brasileira: cinema, jornais, revistas, televisão e teatro. Cultura: arte e música.

CARGOS 102 e 103: MOTORISTA I e II
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis
e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; divisão silábica; processos de formação de palavras:
derivação, composição e outros processos.
Matemática: Resolução de Problemas, regra de três, operação com números naturais: adição, multiplicação, subtração
e divisão.
Noções de Legislação do Servidor Público: Artigos 7º e 37 ao 41 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Lei Municipal Complementar nº. 239/98 (Estatuto dos Servidores Municipais de Maringá). Lei Municipal Complementar
nº. 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá).
Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção
de automóveis. Direção defensiva. Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização
para o trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito.

COMUNS AOS CARGOS 401 E 402: PROFESSOR DE ARTE E PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
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.
Noções de Legislação do Servidor Público: Artigos 7º e 37 ao 41 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Lei Municipal Complementar nº. 239/98 (Estatuto dos Servidores Municipais de Maringá). Lei Municipal Complementar
nº. 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 401: PROFESSOR DE ARTE
Conhecimentos Específicos: História do ensino das artes visuais no Brasil; Principais correntes das artes visuais no
Brasil; Educação, multiculturalismo e interdisciplinaridade nas artes visuais; Ensino não formal nas artes visuais;
Abordagens metodológicas do ensino das artes visuais; Artista-professor e professor-artista; Processos artísticos do
professor e sua prática educativa; Expressões plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços bi e tri
dimensionais; Fundamentos de Arte Educação; Arte e o desenvolvimento da criatividade; A metodologia do ensino de
arte nas diferentes áreas e sua relação com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural.

CARGO 402: PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
Conhecimentos Específicos: Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, oralidade, tipologia
textual, estrutura e organização textual, coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura linguística do
inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário, uso); fundamentos teóricos do processo de
ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas.

