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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ
ESTADO DO PARANÁ

AN E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O
E M P R E G O P Ú B L I C O Nº 002/2018
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros
textuais. Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão
silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e
dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de
palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de
colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras).
Áreas,Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes,
Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos validos. Noções Básicas De Estatística
Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo,
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações
exteriores, segurança, meio ambiente 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.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO: 101 ENFERMEIRO
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a
Saúde. Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família.
A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias
e do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a
Família: a especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa
Saúde da Família. Fases do planejamento, organização e controle do serviço de
enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência.
Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de
enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e
desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de
PRAÇA MILITÃO BENTO FRANÇA, AV. PRES. KENNEDY, 717 – FONE/FAX: (44) 3247 1247 – CAIXA POSTAL: 51 – CEP 86 770-000

“Santa Fé, Capital da Fotografia”

Prefeitura Municipal de Santa Fé
CNPJ 76.291.418/0001-67

crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno.
Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia
aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher:
Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos
da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. Saúde da
Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso:
Educação para o auto–cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das
necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento
e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais
nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de
envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados
à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no
PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da
comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental:
Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de
comportamento. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde
(Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS).
Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de
Informação em Saúde.
EMPREGO: 102 MÉDICO CLÍNICO GERAL
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame
de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso
do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de
eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das
arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem
clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias.
Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica.
Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem
úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença
intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite.
Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares.
Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e
trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas.
Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e
hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia
medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide.
Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias.
Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do
paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites
agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos.
Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL MEDIO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros
textuais. Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão
PRAÇA MILITÃO BENTO FRANÇA, AV. PRES. KENNEDY, 717 – FONE/FAX: (44) 3247 1247 – CAIXA POSTAL: 51 – CEP 86 770-000

“Santa Fé, Capital da Fotografia”

Prefeitura Municipal de Santa Fé
CNPJ 76.291.418/0001-67

silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e
dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de
palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de
colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras).
Áreas,Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes,
Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos validos. Noções Básicas De Estatística
Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo,
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações
exteriores, segurança, meio ambiente 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.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MEDIO
EMPREGO: 201 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e
relações inter-pessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das
doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. Principais doenças na
comunidade (diarreia, desnutrição, vermes, doenças respiratórias). Doenças
Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e Diabetes. Medidas
preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos contraceptivos).
Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho, expectativas.
EMPREGO: 202 AGENTE ERRADICADOR DA DENGUE
Conhecimento Específico: Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica –
Dengue Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas
– 2001 – Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde - 3ª Edição Revisada.

CONHECIMENTOS COMUNS AO EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros
textuais. Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia
oficial. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto.
Concordância verbal e nominal. Conjugações verbais. Colocação de pronomes
pronominal, Sintaxe da oração. Classificação das palavras quanto ao número de
silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Processos de
formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número
em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar.
Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro
e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de
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maior/menor; largo/estreito; Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve.
Noções básicas de medidas: comprimento, valor, tempo, massa, área e volume.
porcentagens.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo,
bem como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações
exteriores, segurança, meio ambiente 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.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGO: 301 AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício
profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta,
óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e
preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica
médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e
obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e
rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de
administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos
relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, posições para exames,
transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação,
coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia,
nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia
e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório,
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência
respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas
complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas
complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar.
Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto
7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em
Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais. Enfermagem em
saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis,
não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com
hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias.
Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente
e idoso. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de
segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes.
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