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ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO PADRÃO, ENGENHEIRO CIVIL, 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, 

NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE 

LÍNGUA MODERNA, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, PSICÓLOGO, 

VETERINÁRIO 

 
Língua Portuguesa: interpretação de texto; tipos de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: 
divisão silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso da crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOSSINTAXE: estrutura e formação das palavras; processos de formação das palavras; 
identificação e classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, 
conjunção, pronome, numeral, artigo e interjeição); identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais); flexão 
verbal e nominal; regência verbal e nominal; termos essenciais e acessórios da oração. SEMÂNTICA: 
significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  
 
Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e problemas 

com números naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito, propriedades e operações. 

Números Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e 

operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° 

grau. Razões e proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. 

Regra de Três Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: 

Conceitos e aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 

retângulo.  

Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, 
geografia, educação, tecnologia, relações internacionais e ecologia, suas inter-relações e 
vinculações históricas. Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do 
município, do estado e do país. Globalização, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o 
Município de Honório Serpa.  
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE FARMÁCIA, FISCAL DE TRIBUTAÇÃO, TÉCNICO 

EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ODONTOLOGIA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
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Língua Portuguesa: interpretação de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão 
silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOLOGIA: Formação das palavras quanto a gênero (masculino e feminino), número (singular e 
plural) e grau (aumentativo e diminutivo); classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, 
advérbio e artigo); flexão verbal e nominal. SINTAXE: identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais). 
SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  
 
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão e 

Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do 1° grau e 

2° grau. Sistemas de equação de 1° grau e 2° grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética 

e Geométrica. Juros Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático. 

 
Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, 
geografia, educação, tecnologia, relações internacionais e ecologia, suas inter-relações e 
vinculações históricas. Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do 
município, do estado e do país. Globalização, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. 
Estatuto da Criança e do Adolescente,  Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
Orgânica Municipal,Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o 
Município de Honório Serpa. 
 

Informática (apenas para Auxiliar Administrativo e Fiscal de Tributação): Características e 

conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e apresentações no Microsoft 

Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e rotinas de backup. 

Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares. 

Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na Internet. Procedimentos de 

segurança.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA DE 

AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 

 
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. Singular e plural. Masculino e feminino. 
Vocabulário: estrutura, formação e significado das palavras. Antônimos e sinônimos. 
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Matemática: Números naturais. Números inteiros. Frações. Dízimas periódicas. Números decimais. 

Os números racionais. Números reais. Algarismos romanos. Operações de Adição, Subtração, 

Multiplicação e Divisão. Equações de primeiro grau. Regra de três simples. Razões. Proporções. 

Porcentagem. Medidas de área e volume.  

Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, 
geografia, educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. 
Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o 
Município de Honório Serpa.    

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO: 

Os conteúdos programáticos específicos abrangem súmulas, súmulas vinculantes, enunciados e 

jurisprudências dominantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 

Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e, quanto à legislação, todas as alterações vigentes 

na data de publicação do presente edital. 

NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social e o campo sociojurídico. Instrumentos e técnicas de intervenção, 

planejamento, administração, execução e sistematização do trabalho profissional. A prática 

profissional do assistente social na instituição e análise institucional. Estudo social. Laudos e 

pareceres sociais, informação social. Pesquisa social e produção de conhecimento em Serviço 

Social. Elaboração de projetos de intervenção do Serviço Social. Assessoria em Serviço Social. 

Supervisão em Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de Ética 

Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Resoluções do Conselho Federal de Serviço 

Social sobre o exercício profissional. Direitos Humanos e Serviço Social. Políticas sociais e 

relação Estado/sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. A questão social e a conjuntura 

brasileira. Movimentos sociais. Política Social e planejamento. Planejamento estratégico, 

planos, programas e projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Instâncias públicas de 

controle social democrático. Seguridade Social: Previdência Social; Política Nacional de 

Assistência Brasileira (PNAS) e Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).  Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências 

reguladoras; Política Nacional de Drogas, Política Nacional de Saúde Mental e a Lei Paulo 

Delgado; Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso. Política Nacional da Pessoa com 

Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Maria da Penha. Políticas, diretrizes, 

ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Normas sobre adoção e guarda: adoção à brasileira e adoção internacional. 

Formas alternativas de resolução de conflitos. Política de Atenção Integral em Álcool e outras 
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drogas; Diretrizes para Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas; 

Saúde do trabalhador e a intervenção do Serviço Social.  

CIRURGIÃO DENTISTA  

Semiologia: Processos de diagnóstico. Radiologia: Física das radiações, filmes, processamento, 

anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas radiográficas, 

interpretação radiográfica. Patologia oral: Aspectos gerais. Cirurgias orais menores: 

Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas. Prótese total e parcial 

removível: Noções básicas. Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto; Exame, 

diagnóstico e prognóstico; Princípios básicos de oclusão. Dentística: Restaurações metálicas; 

restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e onlay com resinas compostas); restaurações 

cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay; Plano de tratamento e condutas terapêuticas integradas; 

Limite cervical das restaurações; Noções de oclusão e ajuste oclusal em dentística; Materiais 

Dentários em dentística. Endodontia: Topografia da câmara pulpar; Alterações da polpa dental 

e do periápice; Tempos operatórios do tratamento dos canais radiculares; Diagnóstico e   

prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia. Diagnóstico e pronto 

atendimento das emergências médicas em consultório odontológico (ABC da ressuscitação 

cardiorrespiratória). Biossegurança:  Aspectos de interesse em odontologia.  Anestesiologia: 

Técnicas, soluções anestésicas. (Farmacologia, indicações e contraindicações), complicações. 

Terapêutica e Farmacologia:  Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, antimicrobianos; 

Uso profilático dos antibióticos; Controle da ansiedade em odontologia (ansiolíticos). Saúde 

Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos problemas bucais; Índices e indicadores; 

Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais; Flúor: uso; metabolismo; 

mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal; Política de saúde; 

Odontopediatria:  Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico; 

Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença   Periodontal   na   

Criança; Cariologia; Prevenção das Doenças Cárie e periodontal; Tratamento Restaurador das 

Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na criança e 

no adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal.  Deontologia e Ética 

Odontológica.  Materiais Dentários: Estrutura Dental; Materiais Restauradores Plásticos 

Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras; Materiais para Moldagem; Resinas 

Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores. Legislação do 

Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas 

Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe 

sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto 

n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – 

Dispõe sobre a participação da comunidade na  gestão  do  SUS  e  dá  outras  providências;  

PORTARIA  MS/GM  Nº  2.048  DE  03/09/2009  -  Aprova o regulamento do Sistema  Único  de  

Saúde  (SUS).  Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica.  

ENFERMEIRO 
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Lei do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de Enfermagem; Bioética; 

Legislação em enfermagem; Administração em enfermagem; Sistematização da assistência de 

enfermagem; Risco ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e 

equipamentos para urgência e emergência; Triagem e classificação de risco; Técnicas de 

enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão de drogas nas urgências e emergências; 

Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas urgências e emergências de distúrbios 

respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos, renais, 

neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas: 

trabalho de parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento; 

Assistência de enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao 

recém-nascido; Suporte básico e avançado de vida; Assistência de enfermagem no transporte 

de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em acidentes com múltiplas vítimas; 

Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas no adulto, criança e gestante: 

traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, genitourinário, 

fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas; Assistência de 

enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação 

psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras, acidentes 

ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos 

peçonhentos e traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, 

parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências 

cardiotoxicológicas; Atendimento pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma, 

transporte do politraumatizado, cinemática do trauma, epidemiologia do trauma, prevenção 

do trauma, resgate veicular; Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e 

coletivo; Biossegurança; Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº 

2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e 

emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 

Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; 

Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de 

Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de 

29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às 

Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em 

municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Guia Prático do Programa de 

Saúde da Família (Ministério da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério 

da Saúde). Leis 8.080/1990 (condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 

7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde – SUS). Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e 

alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras 

providências. 

ENGENHEIRO CIVIL 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

Rua Elpídio dos Santos, n°541 –Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP – 85548-000 – Honório Serpa – PR 

 

 
 

Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações, 

instalações elétricas e hidro-sanitárias. Elaboração de termos de referência e projetos básicos. 

Projetos complementares: elevadores, ventilação-exaustão, ar-condicionado, telefonia, 

prevenção contra incêndio. Compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços: 

caderno de encargos. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de 

custos unitários, parciais e totais, BDI e encargos sociais – levantamento de quantidades. 

Planejamento e cronograma físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão de obra. 

Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras. 

Construção: organização do canteiro de obras – execução de fundações (diretas e profundas). 

Estruturas de contenção. Alvenaria, estruturas de concreto, aço e madeira, coberturas e 

impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto, 

eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 

emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, 

aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de obras e serviços, traços 

e consumo de materiais. Noções de irrigação, pavimentação de vias, terraplenagem e 

drenagem, de hidráulica, de hidrologia e geotecnia. Legislação e engenharia legal. Noções de 

segurança do trabalho, principais NBRs. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, 

AutoCAD), Código de Obras de Honório Serpa. 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises clínicas. Coleta, 

transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle 

de qualidade e estatística. Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica: 

cálculos e reagentes. Desinfecção e esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia clínica. 

Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis, chagas, toxoplasmose, rubéola) e das 

hepatites virais (marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial de HIV. 

Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica. Métodos bioquímicos de 

diagnóstico, dosagens enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de funções 

renais, hepáticas, endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a glicose. Automação em 

bioquímica. Hematologia. Formação do sangue: características morfológicas e funcionais das 

séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das anemias. Fatores de coagulação. 

Coagulograma. Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. 

Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença hemolítica do recém nato). Urinálise. 

Componentes normais e anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. 

Exame químico, densidade, estudo e morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de 

colorações: meios de cultura para isolamentos de microorganismos, meios de transporte para 

cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais biológicos, provas bioquímicas 

para identificação de microorganismos, culturas qualitativas e quantitativas, mecanismos de 

ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos 

antimicrobianos, diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. Parasitologia. 

Diagnóstico de helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo dos 
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protozoários, ciclo evolutivo dos helmintos, métodos específicos para diagnóstico de 

parasitoses. Farmacovigilância: vigilância sanitária de medicamentos e outros insumos 

farmacêuticos. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República 

Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da 

saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 

de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na  gestão  do  

SUS  e  dá  outras  providências;  PORTARIA  MS/GM  Nº  2.048  DE  03/09/2009  -  Aprova o 

regulamento do Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, 

que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.  

FISIOTERAPEUTA 

Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de 

função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e 

treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da 

hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia 

superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, 

fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: 

neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; 

ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. 

Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico. 

Estimulação precoce do paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte básico de vida. 

Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia Intensiva. Identificação e manejo de situações 

complexas e críticas. Farmacologia aplicada. Monitorização aplicada ao paciente crítico ou 

potencialmente crítico. Interpretação de exames complementares e específicos do paciente 

crítico ou potencialmente crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e 

recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção. Fisiologia e biomecânica 

cardiopulmonar neonatal. Avaliação e monitorização do recém-nascido. Fisioterapia aplicada 

nas patologias pulmonares no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no 

neonato. Radiologia aplicada neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. 

Ética profissional. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Legislação 

do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as 

Emendas Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações 

- Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; 

Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações 

– Dispõe sobre a participação da comunidade na  gestão  do  SUS  e  dá  outras  providências;  

PORTARIA  MS/GM  Nº  2.048  DE  03/09/2009  -  Aprova o regulamento do Sistema  Único  de  

Saúde  (SUS).  Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica.  

FONOAUDIÓLOGO 
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Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da 

linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo, 

audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, 

patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - Avaliação eletro 

fisiológica EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios gerais 

na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos 

órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica 

da voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas 

disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 

neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço. 

Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem 

escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da linguística; - Atuação fonoaudiológica 

nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 

linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos 

distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - 

Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema 

estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; - 

Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia 

avaliação e tratamento. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da 

República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 

8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a 

promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 

de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre 

a participação da comunidade na  gestão  do  SUS  e  dá  outras  providências;  PORTARIA  

MS/GM  Nº  2.048  DE  03/09/2009  -  Aprova o regulamento do Sistema  Único  de  

Saúde  (SUS).  Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica.  

MÉDICO  

Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Assistência Médica em Saúde do 

Adulto – Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus e doenças endócrinas. Doenças 

Cardiovasculares. Doenças Reumáticas. Doenças renais.  Doenças Pulmonares e 

Neurológicas. Doenças gastrointestinais e hepáticas.  Assistência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação. Câncer de 

Mama e Cérvico-uterino. Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em 

Pediatria – Puericultura, doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. 

Assistência Médica em Doenças Transmissíveis: doenças com notificação compulsória. 

Ansiedade e Depressão. Procedimentos médicos-cirúrgicos. Procedimentos traumato-

ortopédicos. Conduta de tratamento anti-acidentes com animais peçonhentos. 
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Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Exames complementares invasivos e não-

invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio 

e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento 

e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação 

e composição química; Características organolépticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 

preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o 

controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e 

avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 

propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 

alimentares e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda 

faixa etária; Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição 

na infância; Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. 

Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má 

nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades 

de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemiologia 

da desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 

etárias; Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade 

e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; 

Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção e 

classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de 

Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - princípios 

e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 

estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil 

(Com as Emendas Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 

alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras 

providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 

1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na  gestão  do  SUS  e  dá  outras  

providências;  PORTARIA  MS/GM  Nº  2.048  DE  03/09/2009  -  Aprova o regulamento do 

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica.  

PROFESSOR DE ARTES 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A didática e 

as tendências pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As tecnologias da 
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educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem; Planejamento, currículo e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem; Legislação acerca da organização da educação no 

Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho escolar. Histórico da Disciplina de 

Artes no Brasil e Estado do Paraná: a história do ensino de Arte no Brasil. Fundamentos teóricos 

da Arte (Música, Teatro e Artes Visuais). Influência estrangeira e sua incorporação ao ensino 

brasileiro: período colonial e império; da primeira república até 1960. A lei nº 5692/71 e sua 

vigência na escola pública. Os movimentos dos anos 80. O Currículo Básico para as Escolas 

Públicas do Paraná (1992). As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a 

Rede Estadual de Ensino (DCEs) – Arte. Fundamentação Teórica: teorias críticas da arte que 

têm como ponto de referência o materialismo histórico dialético. Filosofia da Arte. Sociologia 

da Arte: função social da arte. Psicologia da Arte. Cultura popular, erudita, Indústria Cultural e 

as novas tecnologias na arte contemporânea. Interpretações da arte na sociedade: arte como 

ideologia, arte como forma de conhecimento, arte como trabalho criador. Conteúdos 

Estruturantes: Elementos Formais. Composição. Movimentos e períodos. ARTES VISUAIS. 

ELEMENTOS FORMAIS: linha, forma, superfície, volume, luz, cor, textura. COMPOSIÇÃO: 

bidimensional, tridimensional, figurativo, abstrato, cânones clássicos, composição cromática, 

perspectiva, planos, profundidade, semelhanças, contrastes, ritmo visual, simetria, proporção, 

técnica: pintura, fotografia, desenho, gravura, pontilhismo, grafite, escultura, arquitetura, 

audiovisual. Gêneros: retrato, autorretrato, natureza morta, paisagem. MOVIMENTOS E 

PERÍODOS: Arte na pré-história, arte no antigo Egito, arte greco-romana, arte medieval, arte 

românica e gótica, renascimento, barroco, romantismo, realismo, impressionismo, 

expressionismo, cubismo, [Digite texto] abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, pop art, arte 

contemporânea, arte brasileira, arte paranaense, indústria cultural, arte latino-americana, arte 

brasileira, arte afro-brasileira, arte africana e indígena. TEATRO. Elementos formais, 

composição, movimentos e períodos. MÚSICA. Conteúdos estruturantes, elementos formais, 

composição, movimentos e períodos.  Artesanato. Linguagem e Literatura. Usos e Costumes. 

Superstições e Crendices. Culinária. Turismo. PCN – Ensino Fundamental: Artes. Sistema e 

Organização do Ensino no Brasil. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 

Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 

conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 

desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; 

procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, 

alimentação e higiene; A formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e 

organização do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço 

escolar; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Educação Infantil: Espaço 

de educação e cuidado. A infância na escola e na vida: uma relação fundamental; O brincar 

como um modo de ser e estar no mundo; As diversas expressões e o desenvolvimento da 

criança na escola. A Infância e sua Singularidade: Crianças: sujeitos sociais e históricos, 
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marcadas, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. Compreensão da infância 

de maneira histórica, ideológica e cultural. Desenvolvimento da inteligência. Estágios do 

desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de Piaget sobre a linguagem 

e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. 

Pensamento e palavra. Ética profissional. Princípios e fundamentos dos referenciais 

curriculares. Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB; Lei 9.394/96 e alterações. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e 

Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, 

Deliberações nºs 02/2005 – CEE de 06/06/05 e 08/2006 – CEE de 06/12/2016. Estatuto da 

Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. Noções Gerais sobre as Atribuições do 

Cargo.  

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 

conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 

desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 

formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 

conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 

Fundamentos da Educação Física. Objetivos da Educação Física. Medidas e avaliação em 

Educação Física. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de Educação Física. 

Anatomia e fisiologia do exercício. Qualidade de Vida. Lazer e Recreação. Aspectos técnicos, 

políticos e pedagógicos da Educação Física escolar. Esportes e regras oficiais. Recreação Escolar. 

Anatomia e fisiologia do exercício. Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento escolar: 

importância e etapas do planejamento (diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdo, 

procedimentos, recursos e avaliação pedagógica). Lei Federal n.º 11.494/2007 – FUNDEB; Lei 

9.394/96 e alterações. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução 

CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação Infantil no 

Sistema de Ensino do Paraná, Deliberações nºs 02/2005 – CEE de 06/06/05 e 08/2006 – CEE de 

06/12/2016. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. Noções 

Gerais sobre as Atribuições do Cargo. 

PROFESSOR DE LÍNGUA MODERNA 

Noções básicas sobre a atividade docente. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, 

conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 

desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. A 

formação da personalidade. Projeto Político-Pedagógico; Currículo e organização do 

conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e do espaço escolar. 

Fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa e principais 

abordagens metodológicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Compreensão, 

interpretação e produção de textos: estratégias de leitura, tipologia, estrutura e organização 
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textual. Coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura linguística do Inglês 

(morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário). O ensino de línguas para 

comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de Inglês. Proposta Curricular de Língua 

Estrangeira Moderna. Interculturalidade e Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa. 

Aprendizado de Língua Estrangeira: língua como discurso – conhecimento contextual 

(conhecimento dos interlocutores, lugar, hora e objetivo do ato comunicativo). Conhecimento 

textual (organizações textuais diferentes como descrição, exploração e argumentação). 

Conhecimento linguístico/sistêmico 48 (conhecimento do aspecto linguístico no ato 

comunicativo). Uso social da língua: no ambiente profissional (estilo usado em artigos de 

jornais, instruções e palestras). Língua – História e Cultura: temas relacionados com assuntos 

internacionais como economia, política, pessoas, lugares, cultura, meio ambiente, saúde, 

ciência e tecnologia. Ensino da Língua Inglesa: concepções sobre o ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa. O processo de ensinar e aprender a língua estrangeira. O papel da Língua Inglesa 

no currículo. 

PSICÓLOGO 

A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências 

teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o método clínico. 

Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com 

a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de 

grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. 

Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o 

psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. 

Terapia na saúde mental. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. 

Psicologia familiar: criança e adolescente. Psicologia institucional e processo grupal. Código de 

ética profissional do psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Conceitos 

fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Conhecimentos das Políticas Públicas de 

CRAS e CREAS; Política de Atenção Integral em Álcool e outras drogas; Diretrizes para Política 

de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas; A Lei Maria da Penha; Legislação 

do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com 

as Emendas Constitucionais):  Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 

e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá 

outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na  

gestão  do  SUS  e  dá  outras  providências;  PORTARIA  MS/GM  Nº  2.048  DE  

03/09/2009  -  Aprova o regulamento do Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Portaria Nº 

2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.  

MÉDICO VETERINÁRIO 

Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais domésticos. Histologia de animais 

domésticos. Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos. Doenças infecciosas e 
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parasitárias dos animais de companhia e de produção. Enfermidades de notificação obrigatória. 

Métodos de diagnóstico das enfermidades infecciosas e parasitárias. Desenvolvimento de 

programas sanitários para controle e(ou) erradicação de enfermidades de interesse médico 

veterinário. Clínica médica de animais de companhia, de produção e selvagem. Clínica cirúrgica 

de animais de companhia, de produção e selvagem. Anestesiologia de animais de companhia, 

de produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal (legislação). Uso de 

antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças 

transmitidas por alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de alimentos de origem 

animal (legislação). Programas sanitários vigentes. Vigilância sanitária internacional. Papel da 

OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). Bioterismo. Manejo dos animais. Principais 

doenças dos animais. Biossegurança.  

 

NÍVEL TÉCNICO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de enfermagem: técnicas 

básicas; cálculo e dosagem de medicações. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência 

de enfermagem ao paciente cirúrgico. Atuação da enfermagem na Central de Material. 

Noções de desinfecção e esterilização. Métodos de controle, seleção e preparo de 

material para esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças 

crônico-degenerativas: diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças 

respiratórias. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis. 

Enfermagem materno infantil: assistência da enfermagem à saúde da mulher; pré-

natal, parto e puerpério; prevenção do câncer uterino; planejamento familiar; 

assistência de enfermagem à saúde da criança; cuidados do recém-nascido; 

aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais frequentes na 

criança. Noções de Vigilância à Saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de 

imunização. Doenças de notificação compulsória. Assistência de enfermagem em 

urgências e emergências. Noções de primeiros socorros. Ética e legislação. Visita 

domiciliária, ações educativas e assistência de enfermagem ao idoso. Conceitos 

fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Instrumental e equipamentos utilizados na 

clínica odontológica. Controle de infecção cruzada e paramentação. Organização da clínica 

odontológica. Técnicas preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de 

radiologia odontológica. Promoção de saúde bucal, organização de programas coletivos e 

individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, instrução de higiene oral e educação 

para a saúde. Classificação dos preparos cavitários. Procedimentos restauradores. Esterilização 

de instrumentais e materiais odontológicos. Área de atuação do Técnico em Higiene Dental. 
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Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Política Nacional 

de Saúde Bucal; Lei Federal nº 11.889/2008; Programa Brasil Sorridente.  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conceitos básicos em Segurança do Trabalho. Acidentes do Trabalho. Avaliação do trabalho e 

do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de 

trabalho. Estratégia de Controle. Análise do processo de trabalho. Características de mão-de-

obra. Liberação de área para trabalho, para garantir a integridade física dos empregados e das 

instalações da empresa. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de frequência e 

de gravidade. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Intervenção em ambiente de trabalho. 

Condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Elaboração de relatórios 

e estatísticas pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias 

relacionadas com a prevenção de acidentes. Conhecimento, entendimento, aplicação e 

orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros 

problemas específicos do trabalho. Disposição Gerais – NR1; Inspeção Prévia – NR2; Embargo 

ou Interdição – NR3; Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho – NR4; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR5; Equipamentos de 

Proteção Individual – NR6; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR7; 

Edificações – NR8; Programa e Prevenção de Riscos Ambientais – NR9; Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade – NR-10; Transporte, Movimentação; Armazenagem e 

Manuseio de Materiais – NR11; Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos 

Transportes – NR 12;  Caldeiras,  Vasos de Pressão e Tubulações – NR13; Fornos – NR14; 

Atividades e Operações Insalubres – NR15; Atividades e Operações Perigosas – NR16; 

Ergonomia – NR17; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - NR18. 

Explosivos – NR19;Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – NR20; 

Trabalho a Céu Aberto – NR21; Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração – NR22; Proteção 

Contra Incêndio – NR23; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho – NR24; 

Resíduos Industriais – NR25; Sinalização de Segurança – NR26; Fiscalização e Penalidades – 

NR28; Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – NR29; 

Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário – NR30; Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR31; Segurança e Saúde 

no Trabalho em Serviços de Saúde – NR32; Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 

Confinados – NR33; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, / 

reparação e desmonte naval – NR34; Trabalho em altura – NR35; Segurança e Saúde no 

Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados – NR36; Cadastro de 

acidente do trabalho - Procedimento e classificação – NBR 14280; Legislação Trabalhista; E-

social; Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiro do Paraná.  

 

NÍVEL MÉDIO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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NOÇÕES DE DIREITO: Direitos e garantias fundamentais. Administração Pública direta e 

indireta. Princípios do direito administrativo. Serviços públicos. Domínio Público (Bens 

Públicos). Responsabilidade Civil da administração pública. Agentes públicos. Cargo, emprego 

e função. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Lei de Licitações (Lei 

nº 8666/93). Lei Complementar nº 123/2006 (Micro e Pequenas empresas).  Contratos 

administrativos.  Lei Orgânica do Município de Honório Serpa. Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Honório Serpa. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO: conhecimentos de arquivos, 

protocolo, almoxarifado, relações humanas. Comunicação e expressão. Redação de cartas, 

ofícios e memorandos. Desenvolvimento organizacional. Noções de atendimento ao público. 

Ética profissional. Estatuto dos servidores. Qualidade de vida no trabalho.  Administração 

Pública: formas históricas de administração pública (patrimonialista, burocrática e gerencial); 

evolução da administração pública no Brasil e reformas administrativas. Planejamento 

Organizacional. Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração. Ato 

administrativo: conceito, requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.423/92). 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 

Noções de administração de estabelecimento de saúde. Noções de organização e 

funcionamento de farmácia. Noções de estoque de medicamentos. Dispensação de 

medicamentos. Preparação de fórmulas. Noções básicas de farmacotécnica. Noções de 

farmacologia. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). 

Pesos e medidas. Vias de introdução e eliminação de medicamentos. Operações 

farmacêuticas. Processos usados na farmácia para preparar o medicamento. 

Solubilidade dos medicamentos. Noções de hipodermia. Incompatibilidade 

medicamentosa. Sistemas fundamentais e métodos de cálculos farmacêuticos. Cálculos 

de formulação para o aviamento de prescrição. Noções de administração de recursos 

materiais. Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade, apresentação, 

interesse, presteza, eficiência, tolerância, descrição, conduta e objetividade. Trabalho 

em equipe: personalidade e relacionamento, eficácia no comportamento. Promoção 

de biossegurança nas ações de saúde. Administração de farmácia. Legislação, controle 

de qualidade e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. Orientação quanto 

ao uso correto de medicamentos. Controle e distribuição de medicamentos e materiais. 

Prazo de validade e sinais de instabilidade. Armazenamento de medicamentos. Sistema 

de distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 

SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. 

Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização 

e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Conceitos Fundamentais do Sistema Único 

de Saúde. Ética no exercício profissional. 

FISCAL DE TRIBUTAÇÃO 
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Noções gerais sobre o Código Tributário Nacional. Sistema tributário municipal. Noções gerais 

sobre o código de postura. Lançamentos e Arrecadação. Competência e atribuições do Fiscal 

de Tributos. Finanças Municipais (Tributos e Preços – Crédito Tributário – Tributos e outras 

receitas municipais). Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – 

modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores 

imobliários, recursos contra lançamentos. Crédito tributário – exigiblidade, extinção, 

pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção – 

isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação 

e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e 

tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU): zona urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, 

imposto sobre transmissão “inter vivos” de imóveis e de direitos reais (ITBI), Imposto Sobre 

Serviço de qualquer natureza (ISS) Noções gerais de atendimento ao público e relações 

interpessoais do trabalho. Constituição Federal de 1988 (Artigos nº 145 a 162). Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66, Artigos nº 113 a 150). Código Tributário Municipal – Lei 

nº 324/2009 (disponível no link de acesso 

http://www.honorioserpa.pr.gov.br/arquivo_usu/documentos/alterados/sgsites-huner-

20171018-084201.docx). Código de Postura Municipal; Lei Orgânica do Município de Honório 

Serpa.  

 

NIVEL FUNDAMENTAL 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Atribuições e atividades do Agente Comunitário de Saúde. Noções Gerais sobre as Atribuições 

do Emprego. Saúde Pública e Saneamento Básico. Endemias e Epidemias. Dengue, 

esquistossomose, leishmaniose, leptospirose: noções básicas, prevenção primária, 

classificação dos agentes transmissores e causadores, combate aos agentes transmissores, 

conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Doenças transmissíveis e não 

transmissíveis. Saúde bucal. Alimentação e nutrição. Promoção da Saúde: conceito e 

estratégias. Saúde como dever do Estado e como direito social. A saúde nas diversas fases da 

vida. Noções de ética e de cidadania. Guia Prático do Programa de Saúde da Família (Ministério 

da Saúde). Política Nacional de Atenção Básica (2012) (Ministério da Saúde). Leis 8.080/1990 

(condições para a promoção e recuperação da saúde). Decreto nº 7.508/2011 (Regulamenta a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde – SUS). Portaria nº 2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica, Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Boas maneiras, comportamento no local de trabalho e ética profissional. Equipamentos, 

ferramentas e materiais utilizados na função. Higiene ambiental, pessoal e com todo o material 

sob sua responsabilidade. Noções básicas de atendimento ao público e relações humanas no 
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trabalho. Noções básicas de primeiros socorros, cuidados com a saúde do trabalhador. Noções 

de segurança do trabalho, conceitos e normas de segurança, conhecimentos sobre EPI e EPC. 

Organização no local de trabalho e zelo pelo patrimônio público. Terminologia básica utilizada 

na função. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Coleta de 

lixo e tipos de recipientes. Conservação e limpeza de terrenos e vias públicas.  Desenvolvimento 

de atividades relacionadas com a execução do serviço de auxiliar de serviços gerais. 

Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Lavagem de máquinas 

e veículos, limpeza de peças e oficinas. Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e 

limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções básicas sobre sequência correta das 

operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e equipamentos; 

dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do 

patrimônio.  Noções de recebimento e transmissão de informações. Serviços de capina em 

geral. Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 

equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Tarefas de construção e 

conhecimentos sobre reparos em prédios públicos.  

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

Código de Trânsito Brasileiro e atualizações:  Regras Gerais de Circulação:  Normas Gerais de 

Circulação e Conduta; Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não 

Motorizados; Classificação das Vias.  Legislação de Trânsito:  Dos Veículos; Registro, 

Licenciamento e   Dimensões; Classificação   dos   Veículos; Dos   equipamentos   obrigatórios; 

Da   Condução   de   Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das 

Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. Sinalização de Trânsito:  A 

Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; 

Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação. Direção Defensiva:  Direção Preventiva 

e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis 

da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes.  Primeiros Socorros:  Como socorrer; ABC da 

Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados.  Noções 

de Mecânica:  O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; 

Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.   

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

Noções básicas e procedimentos de segurança.  Equipamentos de proteção. Noções 

elementares de mecânica (veículos e tratores). Conservação e manutenção de veículos. Novo 

código de trânsito brasileiro; Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 e Atualização do Código 

Transito Brasileiro Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016. Infrações e penalidades. Normas gerais 

de circulação e conduta. Habilitação.  Direção defensiva e preventiva.  Sinalização de 

trânsito.  Noções de segurança no trabalho.  Prevenção e combate a incêndios. Primeiros 

socorros. Atendimento a acidentes de trânsito. NR 23 – Proteção contra incêndios.   

MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS 

Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. 

Decretos e demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e 
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definições sobre segurança no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao 

Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica. Princípios de manutenção de veículos. 

Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de arrefecimento. Manobras. 

Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e manutenção do veículo. 

Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, 

eletricidade. Controle quilometragem /combustíveis/lubrificantes. Segurança, Instrumentos e 

Controle. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Regras de comportamento no 

ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho. Zelo pelo patrimônio público. CIRCULAR ABNTNBR9735.  

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 

Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho;  Prevenção de acidentes e incêndio. Primeiros socorros. Condições Inseguras de 

Trabalho, Medidas de controle de Riscos; Planejamento e Organização da tarefa; Identificação 

das Partes das Máquinas; Lubrificação, Limpeza e Cuidados Básicos preventivos; Princípios de 

Equilíbrio; Segurança do Equipamento e da Operação; Dispositivos de Segurança; 

Abastecimento, Regras de operação. Instrumentos, Interruptores, Alavancas e 

Comandos; Impactos e Meio Ambiente; Reconhecimento do local de operação. CIRCULAR 

ABNT NBR9735. 

                                                                          

                                                                                                                        


