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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGO   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Secretário Escolar 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 

de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 

Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos 

de sentido na textualidade. Emprego das classes das palavras; concordância e 

regência verbal e nominal; ortografia; pontuação; preposição; acentuação 

gráfica; conjunções; pronomes e conjugação verbal. Redação oficial: 

impessoalidade, linguagem dos atos e comunicações oficiais, formalidade e 

padronização; concisão e clareza, emprego dos pronomes de tratamento. 

CARGO  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Professores 

 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 

de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 

Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos 

de sentido na textualidade. Reconhecimento de relações lógico-discursivas 

marcadas por conjunções, advérbios, elementos argumentativos, entre outros. 

Reconhecimento dos efeitos decorrentes do uso de recursos gramaticais. 

Tópicos de gramática normativa. Funcionamento dos recursos linguísticos. 

Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da 

exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, de campos semânticos 

e de outras notações. Compreensão de estruturas temática e lexical complexas. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

CARGO  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Secretário Escolar 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números 

fracionários e decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, 

e divisão de números naturais e decimais. Pesos e medidas. Razão e proporção. 

Regra de três simples e composta. Porcentagens. Juros simples. Operações com 

mercadorias. Perímetro e área de figuras geométricas planas. Funções e gráficos. 

Análise e interpretação de gráficos e tabelas. Equações de primeiro e segundo 

grau. Sistemas de equações com duas variáveis. 

CARGO  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Professor 

 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números 

fracionários e decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, 

e divisão de números naturais e decimais. Pesos e medidas. Razão e proporção. 

Regra de três simples e composta. Porcentagens. Juros simples. Operações com 

mercadorias. Perímetro e área de figuras geométricas planas. Funções e gráficos. 

Análise e interpretação de gráficos e tabelas. Equações de primeiro e segundo 

grau. Sistemas de equações com duas variáveis. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 

NÍVEL   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Secretário 

Escolar 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 

política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas 

vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao 

Noroeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do sobre o Noroeste do 

Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, a cidade, o meio de vida, o 

trabalho e a economia da cidade de Umuarama.  Temas que abordam debates sobre 

Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação 

ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de 

UMUARAMA - PR, Lei Complementar nº 18, de 28 de maio de 1992, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de 

Umuarama; Leis Complementares, nº. 001 de 26 de dezembro de 1990, que 

Reorganiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Umuarama e 

dá outras providências; Lei Complementar n.º 250 de 28 de setembro de 2010, 

que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências; Lei n.º 304 de 

20 de dezembro de 2011, que altera a Lei Complementar n.º 198, de 27 de 

fevereiro de 2008, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 175, 

de 03 de dezembro de 2007, Lei Complementar nº 402 de 25 de junho de 2015. 

Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação (Lei nº 4090, de 

23 de junho de 2015) e Plano Local de Inovação. (4.440 de: 28 de agosto de 

2020). 
 

Professores  

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 

política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas 

vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao 

Noroeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia do sobre o Noroeste do 

Paraná e fenômenos geográficos sobre o município, a cidade, o meio de vida, o 

trabalho e a economia da cidade de Umuarama.  Temas que abordam debates sobre 

Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação 

ambiental na abrangência municipal. Lei Orgânica do Município de 

UMUARAMA - PR, Lei Complementar nº 18, de 28 de maio de 1992, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de 

Umuarama; Leis Complementares, nº. 001 de 26 de dezembro de 1990, que 

Reorganiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Umuarama e 

dá outras providências; Lei Complementar n.º 250 de 28 de setembro de 2010, 

que cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências; Lei n.º 304 de 

20 de dezembro de 2011, que altera a Lei Complementar n.º 198, de 27 de 

fevereiro de 2008, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 175, 

de 03 de dezembro de 2007, Lei Complementar nº 402 de 25 de junho de 2015, 

Lei n.º 316 de 02 de abril de 2012, que cria cargos de provimento efetivo e dá 

outras providências e Lei Complementar n.º 346, de 15 de março de 2013, 

alterada pela Lei Complementar nº 473 de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre 
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o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 

de Umuarama; bem como suas alterações. Plano Municipal de Educação (Lei 

nº 4090, de 23 de junho de 2015) e Plano Local de Inovação. (4.440 de: 28 

de agosto de 2020). 
 

 

 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

CARGO   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Secretário Escolar 

Sistema Operacional Windows; Microsoft Office, LibreOffice/OpenOffice; 

Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e Correio eletrônico; Segurança 

da informação, antivírus, navegação segura(https), ransomware. 

 

Nos conteúdos de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos 

gerais e legislação e conhecimentos de informática, a bibliografia é de livre escolha 

dos candidatos, qualquer consulta nesse sentido não será atendida.  

 

 

 

 

 
 


