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EDITAL Nº 018/2013 

 
O Diretor Técnico e o Diretor Administrativo/Financeiro do PARANAEDUCAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Edital nº 17/2013, de 10 
de abril de 2013, resolvem 
 

       TORNAR PÚBLICA 
 
 
 
A RETIFICAÇÃO  do Edital nº 17/2013, de 10 de abril de 2013, que Normatiza o 
Processo de Seleção, conforme segue: 
 
 
1. Fica alterada a redação do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA 
PROVA OBJETIVA , tão somente para incluir o item Conhecimentos Gerais (ECA)  
para o cargo de Motorista , conforme abaixo: 
 
 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO 
Motorista 

(Escolaridade: Ensino Médio) 
 

LÍNGUA PORTUGUESA : Compreensão e interpretação de textos. Reconhecimento da finalidade de 
textos de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de 
palavras e/ou expressões. Inferência de informações implícitas no texto e das relações de causa e 
consequência entre as partes de um texto. Distinção de fato e opinião sobre esse fato. Interpretação 
de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.). Reconhecimento das relações lógico-
discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, preposições, locuções etc. 
Reconhecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para sua continuidade. Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos, de campos semânticos, e de outras notações. Identificação de 
diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto (anáforas, pronomes relativos, 
demonstrativos etc.). Ambiguidade e paráfrase. Sinonímia e antonímia. 
 
MATEMÁTICA:  Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjunto e funções. 
Progressões aritméticas e geométricas. Logaritmos. Porcentagem e juros. Razões e proporções. 
Medidas de tempo. Equações de primeiro e segundo grau; sistemas de equações. Relações 
trigonométricas. Formas geométricas básicas. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 
Gráficos e tabelas. Porcentagem. Resolução de problemas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 
8.069/90 e suas alterações): Parte Geral: Título I – Das Disposições Preliminares; 
Título II – Dos Direitos Fundamentais.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 

MOTORISTA 
Noções de segurança individual e coletiva; Noções de primeiros socorros; Legislação de trânsito; 
Conhecimentos básicos de mecânica e de elétrica de automóveis e caminhões; Direção defensiva; 
Noções de relações humanas. 

 
2. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 17/2013, de 10 de abril de 

2013. 

 

 

Curitiba, 12 de abril de 2013 

 

 

 

Décio Sérgio Ramon Vianna  Sidney Pinheiro Gonçalves 
Diretor Técnico  Diretor Adm/Financeiro 

 
 


