PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II
EDITAL Nº 05, DE 01 DE MARÇO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
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). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Raciocínio Lógico: Conceitos básicos de 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. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Marmeleiro e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.Leis
Municipais nº 2. 095 e 2.096, de 23 de setembro de 2013 e 1.923, de 05 de abril de 2012.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 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 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 autocuidado. 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. Noções básicas de plantão hospitalar.
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CARGO: 102 ENGENHEIRO CIVIL
Conhecimento Específico:
Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais
cerâmicos, Aço para concreto armado e protendido. Polímeros. Agregados. Aglomerantes
não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto. Argamassas. Tecnologias das construções.
Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as
fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e
profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas.
Isolantes térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. Sistemas hidráulicos prediais.
Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e
equipamentos. Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto
sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e baixa tensão Informáticas
(programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD). Probabilidade e
estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas
características de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Analises estática
e dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses. Compras na Administração
Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser
licitado. Planejamentos das compras. Controles e cronogramas. Conhecimento e
procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias publicas, obras de abastecimento
de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de
projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, pericias, avaliações, arbitramentos e
laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de
engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos,
abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto,
estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza
urbana - acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio
ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas
de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e
Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. Acessibilidade (NBR 9050/2015).
Legislação Federal: Constituição Federal - Arts. 182 e 183; disposições constitucionais para
proteção ao meio ambiente (art. 225); disposições constitucionais para construção e
adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e adequação de transporte coletivo
adequado a pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2o e art. 244); Lei Federal 10.257, de
10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979. Legislação Profissional: Lei
Federal 5.194/66. Código de Ética Profissional – Resolução Confea – 1002.

CARGO: 103 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico:
Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das
alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e
pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; Exame clinico, físico,
semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral:
efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia,
massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia;
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia;
Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses;
mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar;
insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na
saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas
preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos
ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional.

CARGO: 104 MÉDICO
Conhecimento Específico:
Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a
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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 distúrbioshidroeletrolíticos e ácidobásicos.

CARGO: 105 MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA
Conhecimento Específico:
Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e
desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor,
Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais,
desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios:
Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite,
bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e
derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas,
Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência suprarenal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato
urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome
nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia
digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das
vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS,
Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias.
Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia
bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão.
Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente
Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.
Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei Complementar
141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública.Política Nacional de Atenção Básica.
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.

CARGO: 106 ODONTÓLOGO
Conhecimento Específico:
Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices
epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de
Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características.
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições.
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal,
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radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama,
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador
atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento,
prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie.
Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário.
Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico.
Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria:
promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de
fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em
Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark).
Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências
endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais.
Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos,
sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos
anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE PROFESSOR
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). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1º e 2º graus.
Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Marmeleiro e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Leis
Municipaisnº2. 095 e 2.096, de23desetembro de 2013 e 1.923, de 05 de abril de 2012.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 107 PROFESSOR
Conhecimento Específico:
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia
da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento
Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino.
Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão
da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e históricocultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de
crianças de 6 a 9 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de
cultura. Planejamento e Gestão Educacional.

CARGO: 108 PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Conhecimento Específico:
Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física;
atividade física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora;
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aspectos sócio-históricos da educação física; política educacional e educação física; cultura e
educação física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Modalidades
esportivas. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ECA
– Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro.
Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino.

CARGO: 109 PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LETRAS/INGLÊS
Conhecimento Específico:
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia
da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento
Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino.
Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Tempos verbais e modais;
Voz Ativa e Voz Passiva; Questões diretas e indiretas; Discurso direto e indireto; Artigos;
Substantivos; Adjetivos; Graus de Comparação; Pronomes; Advérbios; Conjunções;
Preposições; Gerúndio e Infinitivo; Sentenças Condicionais; Formação de palavras:
Composição e Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Fala
e Escuta; Leitura e escrita; Análise lingüística; Metodologias e abordagens do ensino da língua
inglesa no Brasil; O ensino das habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever.

CARGO: 110 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conhecimento Específico:
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia
da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento
Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino.
Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão
da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e históricocultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de
crianças de 0 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de
cultura. Planejamento e Gestão Educacional.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Raciocínio Lógico: Conceitos básicos de 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. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Marmeleiro e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.Leis
Municipais nº 2. 095 e 2.096, de 23 de setembro de 2013.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO
CARGO: 201 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimento Específico:
Ética na Administração Pública. Sistema de Informações Organizacionais. Noções de direito
Administrativo: Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Bens Públicos, Serviços
Públicos, Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente
Público. Noções de administração de Recursos Humanos. Atendimento ao Público nas
Organizações. Correspondência comercial (recepção e emissão). Redação Oficial:
Características e normas da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões
de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão
Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular,
comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de
Arquivologia: Definição e função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital
arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da gestão de documentos;
Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. Relacionamento interpessoal.
Recebimento, distribuição e armazenamento de matérias. Conhecimentos básicos de
informática. Código Tributário Municipal. Código Tributário Nacional. Lei Municipal nº 2.463, de
23 de março de 2017.

CARGO: 202 EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
Conhecimento Específico:
Desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. O espaço social, família,
escola. Formas de violência contra a família. Abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características especiais dos maus tratos. Trabalhando
com grupos. Mediação de conflitos. Trabalho com famílias: famílias em situação de
vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos
familiares, multifamílias, violência e abuso na família. Envolvimento com diferenças: síndrome
de down, autismo, TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em abrigos.
Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Vivência de rua.
Convivência familiar e comunitária: poder familiar, colocação em família substituta, medidas
protetivas.

CARGO: 203 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Conhecimento Específico:
Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA): Cuidados de enfermagem em
emergências cardiovasculares: Parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, isquemia,
infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados de
enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das
vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva
crônica. Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas,
desequilíbrios e ácido- básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos.
Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal;
gravidez ectópica, sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez;
violência sexual. Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida,
paciente violento e paciente depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências
pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e
parada cardíaca. Cuidados de enfermagem em emergências no trauma: traumatismo múltiplo,
traumatismo craniano, lesão da coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intraabdominal, queimaduras, ferimentos. Esquema vacinação e rede de frios. Técnicas de
enfermagem: injeção, curativo, nebulização, punção venosa, aferição de sinais vitais; Central
de materiais; Segurança do paciente; orientações e procedimentos na coleta de material para
exames, oxigeno terapia. Portaria nº 2.436/17 (PNAB/2017).

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais;
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas
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funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras;
Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens, sequências
(com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal.
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Marmeleiro, sua subdivisão
e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.Leis Municipais nº
2. 095 e 2.096, de 23 de setembro de 2013.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: 301 MOTORISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos

CARGO: 302 OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais
como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e
executar outras atividades correlatas.

CARGO: 303 SERVENTE GERAL
Conhecimento Específico:Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho;
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação;
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Limpeza de vias
públicas e praças municipais; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros,
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta
de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.

CARGO: 304 SERVENTE MERENDEIRA
Conhecimento Específico:
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções básicas de higiene: pessoal,
ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de servente merendeira. Noções básicas de atendimento ao público.

