EDITAL 029/2017-CPPS
O Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR, no uso de suas atribuições e considerando o Edital n. 021/2017-CPPS e suas retificações e
aditamentos, referente a Cargos Efetivos de Agente Universitário de Nível Superior, Agente universitário de
Nível Médio e Agente Universitário Operacional.

R E S O L V E:
1-Aditar o Edital 021/2017- CPPS –UNESPAR
Em 6.3 aditar:
Função do cargo de Agente Universitário Nível Médio: técnico em informática
Provas Objetivas:
Tipo de Questão
N. de questões Peso
Total de Pontos
Língua Portuguesa
10
3 x Acertos
30
Matemática
05
2 x Acertos
10
Conhecimento relativo a
Ensino Superior
05
3 x Acertos
10
Informática
05
3 x Acertos
40
Conhecimentos
gerais/atualidade e ECA
05
3 x Acertos
10
Total:
100
No ANEXO IX Aditar – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
AGENTE UNIVERSITÁRIO NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA:
1.Interpretação de textos escritos; 2.Uso de conjunção e preposição; 3.Uso de pronomes; 4.Interpretação de
textos verbais e não verbais; 5.Variedade linguística (uso da linguagem em situações diversas); 6.Instrumentos
gramaticais de organização de textos escritos; 7.Concordância Verbal e Nominal. 8. Coesão e Coerência
Textuais. 9. Orações Coordenadas e Orações Subordinadas. 10. Redação Oficial.
MATEMÁTICA:
1. Porcentagem; 2. Regra de três simples e composta; 3. Equações de primeiro e segundo graus; 4.
Trigonometria no triângulo retângulo; 5. Geometria plana; 6. Geometria espacial; 7. Funções: afim, quadrática
e exponencial; 8. Sistema lineares.
CONHECIMENTOS RELATIVOS AO ENSINO SUPERIOR:
1.
Regimento Interno da Unespar (disponível no sítio www.unespar.edu.br). 2. Concepções, finalidades e
normas da Educação Superior nos termos da LDB n. 9394/1996.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1.Conceitos de Internet e Intranet (Conceitos básicos de modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa); 2.Conceitos básicos de
microcomputador de arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware (placas,
memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada e saída, instalação e configuração de periféricos,
instalação, configuração e manutenção de microcomputadores e impressora. 3. Instalação e desinstalação de

sistemas operacionais MS-Windows e Linux (software livre), instalação e configuração de suítes de escritório
(MS-Office, Open Office), instalação e configuração de browser's (Internet Explorer e Mozilla Firefox). 4.
Conceitos de proteção e segurança, Antivírus: instalação, atualização e configuração. 5. Instalação de
periféricos: Impressora, Scanner, Monitores, Teclados, etc. (instalação, configuração); 6.Manutenção preventiva
e corretiva de computadores com relação a softwares. 7. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). 8. Conceitos de organização e de
gerenciamento de arquivos, pastas compartilhamentos e programas; 9. Características físicas dos principais
periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. 10. Noções de redes de computadores: topologias
lógicas e físicas, protocolos TCP/IP, DNS, TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP, WINS, DNS),
administração de contas de usuários, fundamentos de rede locais (cabeamento, comunicação, placas de redes,
modens, hubs, switches, roteadores), acesso à distância a computadores, transferência de informações e
arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 11. Raciocínio lógico: proposições; valores lógicos das
proposições, sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, conectivos, proposições simples,
proposições compostas, tautologia, operação com conjuntos, cálculos com porcentagens. 12. Programação:
informática, conceitos básicos, conceitos fundamentais sobre processamento de dados, conceitos básicos de
programação. 13. Sistemas de numeração, aritmética e complementos e pontos flutuantes. 14. Representação e
armazenamento da informação. 15. Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e
constantes, comandos de atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída e funções prédefinidas; 16. Princípios de engenharia de software. 17. Conceitos de utilização de banco de dados relacionais e
Padrão SQL. 18. Conceitos de metodologia e desenvolvimento de sistemas (Análise, Projeto e Modelagem
orientador a objetos); 19.Conceitos de ferramentas de desenvolvimento e Linguagem de programação (Bloco de
comandos, estruturas de controles, subprogramação, passagem de parâmetros). 20 Linguagem orientada a
documento.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES e ECA:
1. Elementos da política brasileira; 2. Cultura e sociedade brasileiras: literatura, artes, arquitetura, cinema,
teatro, jornais, revistas e televisão; 3. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na
sociedade contemporânea; 4. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas, aspectos locais, aspectos
globais; 5. Panorama internacional contemporâneo; 6. Panorama de economia nacional; 7. O cotidiano
brasileiro.8. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
2 – Retificar o Edital 021/2017
Onde lê-se:
6.3Funções do cargo de Agente Universitário Nível Superior: contador.
Leia-se:
Funções do cargo de Agente Universitário Nível Superior: contador e bibliotecário.
3. Publique-se no Suplemento de Concursos Públicos Estaduais do Diário Oficial do Estado do Paraná –
DIOE, no quadro de Editais dos campi da Unespar e no sítio www.unespar.edu.br/concurso.

Curitiba, 31 de outubro de 2017

Profa. Rosemari Magdalena Brack
Presidente da CPPS/UNESPAR

