PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
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 Nº 002/2018
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS 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 sintáticosemânticas 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). Areas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes,Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Nocoes Basicas De Estatistica Descritiva.
Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do
Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos
Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos Básicos e utilização do
Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet
(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.
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
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 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
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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.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO
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 sintáticosemânticas 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). Areas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes,Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Nocoes Basicas De Estatistica Descritiva.
Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do
Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos
Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos Básicos e utilização do
Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet
(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook.
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 TÉCNICO
CARGO: 201 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
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coleta de material para exames, oxigeno terapia. Portaria nº 2.436/17 (PNAB/2017).

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO 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 maior/menor; largo/estreito;
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medidas:
comprimento, valor, tempo, massa, area e volume. porcentagens.
Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do
Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos
Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos Básicos e utilização do
Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de
Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico –
Outlook.
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
CARGO: 301 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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.

