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EDITAL 016/2016
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 004/2016
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
O Prefeito do Município de Ibiporã, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste
Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA
PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura nº 004/2016 do Teste Seletivo, como segue:
Art. 1º - Fica retificado o Anexo II do Edital de Abertura como segue:
ONDE SE LÊ:

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 Ibiporã 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
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 Ibiporã 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
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Edital No. 016/2016
LEIA-SE:

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.
Informática: 1. Conceitos básicos do hardware, periféricos de um microcomputador e
software; 2. Conceitos de tecnologias relacionadas a Internet e Intranet, Protocolos Web,
World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na Web; 3.
Conceitos de proteção e segurança, vírus e ataques a computadores; 4. Correio eletrônico
(Microsoft Outlook – versão 2007): conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens;
arquivos anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens; 5. Conhecimento em
Microsoft Office: Word, Excel e Power Point – versão 2007 ou superior; 6. Conhecimentos
básicos em ambientes Windows: XP SP3 e Microsoft Windows; 7. Conceitos de organização
de arquivos e métodos de acesso.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Ibiporã 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
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.
Informática: 1. Conceitos básicos do hardware, periféricos de um microcomputador e
software; 2. Conceitos de tecnologias relacionadas a Internet e Intranet, Protocolos Web,
World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer), busca e pesquisa na Web; 3.
Conceitos de proteção e segurança, vírus e ataques a computadores; 4. Correio eletrônico
(Microsoft Outlook – versão 2007): conceitos; aplicativos; envio e recebimento de mensagens;
arquivos anexos; utilização de listas de distribuição de mensagens; 5. Conhecimento em
Microsoft Office: Word, Excel e Power Point – versão 2007 ou superior; 6. Conhecimentos
básicos em ambientes Windows: XP SP3 e Microsoft Windows; 7. Conceitos de organização
de arquivos e métodos de acesso.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Ibiporã 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
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respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
Edital No. 016/2016

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ibiporã/PR, 02 de fevereiro de 2016.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município
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