PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO 001/2017
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ torna público aos interessados a Primeira Retificação do Edital
de Abertura.
Art. 1º Fica retificado o Anexo I – Conteúdo Programático para o Cargo de Técnico Agropecuário.
Art. 2º Inclui-se o conteúdo de Matemática, conforme descriminado na Tabela 04 do Edital.

TÉCNICO AGROPECUÁRIO
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). Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos.
Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão,
concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração
(período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período
composto por coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego
dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal
e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Locuções verbais
(perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Informática Básica: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura
digital. Segurança da Informação.
Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números
naturais e números racionais. Teoria dos conjuntos. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e
máximo divisor comum. Funções exponenciais. Análise Combinatória e binômio de Newton. Matrizes.
Determinantes. Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis.
Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e
composta. Juros simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de
medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada.
Geometria: Forma, perímetro, área, volume e ângulo. Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética.
Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema Monetário Brasileiro.
Conhecimento Específico: Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação,
adubação com matéria orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas.
Armazenamento e conservação dos grãos. Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensores agrícolas.
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Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio e colheita, funções gerais;
técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. Agricultura Sustentável. Boas Práticas Agrícolas.
Defesa e Sanidade Vegetal. Fisiologia Vegetal. Flores e Plantas Ornamentais. Fruticultura. Genética e
Melhoramento Vegetal. Grãos, Fibras, Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo Agrícola. Irrigação e Drenagem.
Pós-colheita. Reprodução Vegetal. Semente. Sistemas de Produção Vegetal. Trato Cultural. Agricultura de
Precisão. Armazenamento e Transporte. EMBRAPA. Formação de pastagens. Noções de aproveitamento da
água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções elementares de Biologia: botânica, nutrição,
elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos vegetais; classificação das forrageiras; Criação de
Bovinos; Zoologia; Seleção e Reprodução Animal; Bovinocultura; Equinocultura; Medidas Rurais.

Arapuã, 22 de junho de 2017.
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