
  

 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 010/2016-SERH 
PUBLICAÇÃO Nº 002/2016 

 

Dispõe sobre a Retificação do Anexo III, 
referente ao conteúdo programático básico 
dos cargos de nível médio, do Edital nº 
010/2016-SERH. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICA: 
 
1. A retificação do Anexo III, referente ao conteúdo programático básico dos cargos de nível 
médio, conforme segue: 
  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (CARGOS TÉCNICOS): 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: 

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, 
linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Classes de palavras: pronomes, verbos, 
preposições, conjunções, substantivos e adjetivos. Morfologia e flexões do gênero, número e 
grau. Termos da oração: identificação e classificação. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Vocabulário: estrutura e formação de palavras.  

Informática: Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à internet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 
correio eletrônico, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e segurança na internet. 
Noções básicas de navegação na internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox). 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para a realização de 
cópias de segurança (backup). Conceitos de hardware e de software. Conhecimento dos 
principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Word, Excel). 

Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema Métrico 
Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples e Composta). Porcentagem. Equações do 1º 
Grau. Equações do 2º Grau. Áreas de Figuras Planas. Noção de Função. Progressões 
Aritméticas. Progressão Geométrica. Juros (Simples e Compostos). Análise Combinatória. 
Probabilidade.  

 

 

 



  

 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (CUIDADOR INFANTIL): 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: 

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, 
linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e 
acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Classes de palavras: pronomes, verbos, 
preposições, conjunções, substantivos e adjetivos. Morfologia e flexões do gênero, número e 
grau. Termos da oração: identificação e classificação. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Vocabulário: estrutura e formação de palavras.  

Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema Métrico 
Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples e Composta). Porcentagem. Equações do 1º 
Grau. Equações do 2º Grau. Áreas de Figuras Planas. Noção de Função. Progressões 
Aritméticas. Progressão Geométrica. Juros (Simples e Compostos). Análise Combinatória. 
Probabilidade.  

Conhecimentos Gerais: Aspectos sociais, históricos, culturais, políticos e econômicos sobre o 
Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de comunicação sobre política, 
economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e relações internacionais. Informações 
básicas sobre o Estado do Paraná e o Município de Maringá. 

 

2. Permanecem inalterados os demais itens e anexos da Publicação nº 001/2016 do Concurso 
Público aberto pelo Edital nº 010/2016-SERH. 

Maringá, 22 de março de 2016. 

 

 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

Prefeito Municipal 

 
   

GILMAR JOSÉ BENKENDORF SILVA 
Secretário Municipal de Recursos Humanos 

 


