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A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 0 2 / 2 0 1 2
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

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 Vista e 7 
(seven).  Processador  de  texto  (Word).  Planilhas  eletrônicas  (Excel).  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.

Conhecimentos Gerais: Noções de Licitações;  Noções de Administração Pública e Noções do Sistema Financeiro  Habitacional. 
História do Município de Londrina e do Estado da Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações 
exteriores,  segurança e ecologia  com as diversas áreas  correlatas do conhecimento  juntamente com suas vinculações  histórico-
geográficas em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, 
jornais, revistas, televisão, música e teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
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 Vista  e  7  (seven).  Processador  de  texto  (Word).  Planilhas  eletrônicas  (Excel).  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.

Conhecimentos  Gerais: Noções  de  Licitações  (Conceito,  Modalidades,  Dispensa,  Inexigibilidade,  Contratos 
Administrativos).  Noções  de  Administração  Pública  (Princípios,  Administração  Direta  e  Indireta,  Empresa  Pública  e 
Sociedade de Economia Mista). Noções de Sistema Financeiro Habitacional.  História do Município de Londrina e do 
Estado da Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e 
ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 
nível nacional e internacional.

CARGO: 401 – CONTADOR
Conhecimentos Específicos: CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de 
uma empresa; A avaliação dos ativos e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA - 
Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; 
Sistemas de Controle Interno e Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL - Características; O trabalho de auditoria; As 
tomadas e prestações de contas; Legislação. PERÍCIA CONTÁBIL - Conceito; Aspectos Profissionais; Aspectos Técnicos, 
Doutrinários,  Processual  e  Operacional;  Legislação.  TEORIA  DA  CONTABILIDADE  -  A  Contabilidade;  Os  Princípios 
Fundamentais de Contabilidade; As escolas ou doutrinas na história da Contabilidade. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E 
PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de 
Sociedades;  Contratos;  Crimes contra  a ordem econômica;  Tributos e suas espécies;  Créditos Tributários;  Contratos de 
trabalho em relação aos empregos; Direitos Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 4320/64;  Conhecimentos de 
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processos de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988.

CARGO: 402 – SOCIÓLOGO
Conhecimentos  Específicos: Sociologia  como Ciência.  A  construção  do  saber  sociológico:  os  clássicos.  Cultura  e 
sociedade. Sociologia como autoconsciência da Sociedade: Breve histórico do surgimento da Sociologia. A concepção da 
sociedade segundo os clássicos da Sociologia.  Émile Durkheim e a teoria positivista da sociedade: Fato individual x fato social. 
A divisão do trabalho social. Solidariedade mecânica x solidariedade orgânica. Socialização. Coesão social e anomia. Normal e 
patológico. Consciência coletiva.
Karl Marx e a crítica da sociedade capitalista: Modo de produção: relações sociais de produção e forças produtivas. Infra 
estrutura e superestrutura. A contradição social como fundamento da realidade sócio-cultural A produção social em função da 
lógica do capital: a mercantilização das relações sociais Max Weber e a teoria compreensiva da sociedade: Ação social e  
relações sociais. Tipos de ação social.  Racionalidade e não racionalidade das ações.  Cultura,  Ideologia e Sociedade. 
Natureza e cultura: Conceito antropológico de cultura: a desnaturalização dos costumes. Diversidade cultural: Etnocentrismo e 
relativismo cultural. Grupos étnicos-culturais. Preconceito e mito da democracia racial no Brasil. Cultura popular e cultura 
erudita: Características. A heterogeneidade da produção cultural. Indústria cultural: Cultura como mercadoria. Estandardização, 
homogeneização e passividade. Propaganda e consumismo. Banalização e descaracterização da produção cultural.
Trabalho e produção social. Participação política e movimentos sociais: Trabalho e produção social: Divisão do trabalho 
social;  cooperação  e solidariedade (Émile  Durkheim).  A produção social  como produção de valor;  ciência  e  tecnologia; 
desigualdade, alienação e conflito (Karl Marx). A ética do trabalho (Max Weber). As formas de gestão da produção social: 
taylorismo, fordismo e produção flexível. Globalização: Características econômicas, políticas, sociais e culturais. A inserção do 
Brasil na nova ordem em formação.  Poder e Estado.  As relações políticas e Estado: O macro e o micro poder. Poder e 
dominação em Max Weber. Os conceitos sociológicos de Estado: monopólio legítimo da força (Max Weber); instrumento da 
classe  dominante  (Karl  Marx);  o  Estado  como  instituição  social  (Émile  Durkheim).  Democracia  e  participação  política: 
Democracia  e  autoritarismo.  Democracia  e  desigualdades  sócioeconômicas  e  culturais.  Formas  diretas  e  indiretas  de 
participação política. Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais. Movimentos Sociais: Conceito e características gerais dos 
movimentos sociais. Movimento operário e sindicalismo. Movimentos sociais contemporâneos: Os novos movimentos sociais: 
étnicos, sexuais, de gênero, religiosos, ecológicos, estudantis, rurais e urbanos. Movimentos sociais e cidadania.
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