ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

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 e Matemática: 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 Paula Freitas 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 histórico-geográficas em nível nacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 - Advogado
Conhecimento Específico: Legislação Básica: Lei Orgânica do Município de Paula Freitas/PR.
Estatuto dos Servidores Municipais de Paula Freitas/PR. Lei Complementar nº 113/2005 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Direito Administrativo: Conceito de direito
administrativo e suas relações com as outras disciplinas jurídicas. Estrutura administrativa da
Administração Pública (conceito; elementos e poderes do estado, organização do estado e da
administração, governo e administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes
públicos). A atividade administrativa (conceito de administração, natureza e fins da administração,
princípios básicos da administração). Os poderes e deveres do administrador público (poder-dever de
agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O uso e abuso do poder (uso
do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes administrativos e
poderes políticos, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária). Atos administrativos (conceito e requisitos do ato
administrativo, atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos). Espécies de
atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. Invalidação dos atos administrativos. Ideia
geral sobre contrato. Conceito, peculiaridades e interpretação do contrato administrativo.
Formalização do contrato administrativo (normas regedoras do contrato, instrumento e conteúdo do
contrato administrativo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato).
Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução
do contrato e recebimento do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato). Inexecução,
revisão e rescisão do contrato (inexecução do contrato, causas justificadoras da inexecução do
contrato, consequências da inexecução, revisão do contrato, rescisão do contrato, suspensão do
contrato). Principais contratos administrativos (contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato
de fornecimento, contrato de concessão, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato
de gerenciamento, contrato de gestão, termo de parceria). Consórcios e convênios. Licitação
(conceitos, finalidades, princípios e objeto da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de
licitação, procedimento, anulação e revogação da licitação). Modalidades de licitação (concorrência,

tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos
administrativos e licitação. Conceito e classificação dos serviços públicos. Regulamentação e
controle. Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. Competência para prestação de serviço.
Formas e meios de prestação do serviço. Autarquias (conceito e caracteres, controle, privilégios,
autarquias de regime especial, agências reguladoras). Fundações (considerações gerais, caracteres).
Agências executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e caracteres, controle,
espécies e forma jurídica). Entes de cooperação: entidades paraestatais (conceito e espécies).
Serviços delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços permitidos. Serviços autorizados.
Convênios e consórcios administrativos. Servidores públicos. Classificação na constituição. Regime
jurídico. Organização do serviço público (organização legal, conselhos de política de administração e
remuneração de pessoal, escolas de governo, cargos e funções, criação, transformação e extinção
de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos, direitos do titular do cargo, acesso
a informações privilegiadas, competência para organizar o serviço público, observância das normas
constitucionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos,
funções e empregos públicos, concurso, desinvestidura de cargo ou emprego público, paridade de
vencimentos, vedação de equiparações e vinculações, acumulação de cargos, empregos e funções
públicas, estabilidade, previdência social, sistema de previdência social do servidor, regime jurídico
peculiar, regras previdenciárias de transição, exercício de mandatos eletivos, demissão de vitalícios
e estáveis, reintegração, recondução, reversão, readmissão e aproveitamento, responsabilização civil
de servidores, abrangência das normas constitucionais, competência da justiça comum. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Deveres e direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, direitos,
sistema remuneratório, remuneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações).
Responsabilidade dos servidores (responsabilidade administrativa, responsabilidade civil,
responsabilidade criminal, meios de punição, sequestro e perdimento de bens, enriquecimento ilícito
e improbidade administrativa, abuso de autoridade). Domínio público. Conceito e Classificação dos
bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos bens
públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. Aquisição de bens
pela administração. Responsabilidade civil da administração (reparação de danos: ação de
indenização e ação regressiva). Controle na administração (a necessidade de controle, conceito de
controle, tipos e formas de controle). Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito, meios
de controle, processo administrativo, modalidades de processo administrativo, processo
administrativo disciplinar, meios sumários, sindicância, verdade sabida, termo de declarações,
processo administrativo tributário). Controle legislativo (conceito, fiscalização dos atos da
administração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a controle comum, atos sujeitos a controle
especial, meios de controle judiciário). Administração em juízo (representação em juízo, atuação
processual, execução do julgado, execução fiscal, despesas judiciais, prescrição, sequestro e
perdimento de bens). Organização administrativa brasileira (a administração federal, administração
direta e indireta, os princípios fundamentais da administração pública: planejamento, coordenação,
descentralização, delegação de competência, controle). Direito Constitucional: Constituição.
Conceito. Classificação. A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de competências.
A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual
para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. Ingresso na
carreira pública. Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e nacionalidade. Normas
constitucionais e a hierarquia das leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação.
Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da constitucionalidade
das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela constitucional das liberdades:
mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. habeas data, mandado de injunção,
ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. Interesses
individuais, coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia.
Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. Direitos
Sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais
vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitucionais da administração pública: princípio da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Responsabilidade do Estado.
Serviços Públicos. Servidores públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de
endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre
outros aspectos. Direito Civil: Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas: Das Pessoas

Naturais, Das Pessoas Jurídicas, Do Domicílio. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos Negócios
Jurídicos; Dos Atos Jurídicos Lícitos, Dos Atos Ilícitos, Da Prescrição e Decadência. Da Prova. Do
Direito das Obrigações: Das Modalidades das Obrigações, Da Transmissão das Obrigações, Do
Adimplemento e Extinção Das Obrigações, Do Inadimplemento das Obrigações, Dos Contratos em
Geral. Da Responsabilidade Civil. Direito Processual Civil: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015). Das Normas Processuais Civis. Da Função Jurisdicional. Dos Sujeitos do
Processo. Dos Atos Processuais. Das Tutelas Provisórias. Da Formação, Da Suspensão e da
Extinção do Processo. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Do Processo
de Execução. Dos Processos nos Tribunais e Dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais. Da
Execução Fiscal. Da Exceção de Pré-Executividade. Procedimentos Especiais: Mandado de
Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. Noções de
Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos
trabalhadores – direitos sociais. Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos e
distinção. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito
e caracterização; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do contrato individual de
trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho: alteração
unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho:
caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida
indireta; da dispensa arbitrária; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso prévio. Da duração do
trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação;
do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário. Do saláriomínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e
da época das férias; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e
distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário;
13º salário. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: das atividades
insalubres ou perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher: da
estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do Direito Coletivo do Trabalho: das convenções e
acordos coletivos de trabalho. Das comissões de Conciliação Prévia. Noções de Direito Processual
do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos
Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos
serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores.
Do processo judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do
CPC). Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. Das partes
e procuradores: do jus postulandi; da substituição e representação processuais; da assistência
judiciária; dos honorários de advogado. Das exceções. Das audiências: de conciliação, de instrução
e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia e confissão. Das
provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da legitimidade para ajuizar.
Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença:
por cálculo, por artigos e por arbitramento. Da execução: da citação; do depósito da condenação e
da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens penhoráveis e impenhoráveis; da
impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90 e alterações posteriores). Dos embargos à
execução. Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na execução. Dos recursos no
Processo do Trabalho. Informatização do Processo Judicial (Lei nº 11.419/2006).

CARGO: 102 - Auditor Interno
Conhecimento Específico: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos
contribuintes; Prescrição e decadência; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de
Melhoria, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, Simples Nacional Lei Complementar nº
123/2006; Denuncia Espontânea. Crédito Tributário. Constituição do Credito Tributário, Extinção do
Credito Tributário, Dívida Ativa, ISS da Construção Civil Lei nº 177/2014; Hierarquia, Código de
Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição Federal;
Conhecimentos Básicos de Auditoria; Noções básicas de informática; Lei Orgânica Municipal; CLT;
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei n.º 4.320/64; Contabilidade Geral: Patrimônio:
componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos contábeis e respectivas
variações patrimoniais. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações
típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de
verificação. Apuração de resultados; controle de estoques e do custo das vendas. Balanço
patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das
contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; Teoria da Contabilidade: Conceito e objetivos da
Contabilidade. Usuários e suas necessidades de informação. Os Princípios de Contabilidade
(aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e alterações). Reconhecimento e mensuração
de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias.
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva
do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC 1.111/2007).
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - do Conselho Federal de
Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis;
Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro
Contábil, Demonstrações Contábeis; Consolidação das demonstrações Contábeis; Controle Interno;
Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades
do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil,
registro contábil, composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços
financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64.
Patrimônio na administração pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto qualitativo, avaliação e
mensuração de ativos e passivos, depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: Normas
brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência
profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna.
Auditoria no setor público: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas
relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de
auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de
auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas
em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de
cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em
áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração Orçamentária e Financeira:
Orçamento Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração,
aprovação, execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento
orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação,
classificação e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Restos a pagar. Despesas de
exercícios anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais. descentralização de créditos. Lei 4.320/64.
Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno: Lei
Municipal n.º 1.486/2019 – 28/08/2019, finalidades, atividades e competências. A fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. Sistema de Controle Interno; Controle Externo; Legislação: Lei
Complementar Federal Nº 101/2000, Lei Federal nº 8.429/92; Dos Limites Constitucionais para
Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Controle da Administração Pública: espécie de controle e
suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Responsabilização

Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e
regime. Campo de aplicação. Lei Nº 4.320/64. Receita e despesa pública: conceito, classificação
econômica e estágios. receitas e Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. Plano de Contas:
conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e compensação. Balanço financeiro,
orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público - NBCT 16. Administração: Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas;
Teorias Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de
gestão de projetos; conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos
orçamentários e financeiros da execução de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e
desigualdades regionais. Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura e curvas de
indiferença; fatores de produção; produtividade média e marginal; análise de competitividade. Análise
Macroeconômica: sistema de Contas Nacionais; contas Nacionais no Brasil; conceito de déficit e
dívida pública. Estabilização econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda.
Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e
coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos, da tributação e do
orçamento. Competências federativas: União, Estados e Municípios. Da Administração pública:
disposições gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes; Código Tributário Nacional
- CTN; Lei Complementar Federal Nº 116/2003. Lei Nº 10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas,
Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município:
administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista, Lei
Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 10.520/2002. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos,
pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Serviços
públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do
usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões,
permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos:
conceito e características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Instrução
Normativa 72/2012 - TCE/PR; Instrução Normativa 89/2013 - TCE/PR; Instrução Normativa 148/2019
- TCE/PR; Acordão 1012/2019 - TCE/PR. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 10,
Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o
ambiente de microinformática.

CARGO: 103 - Contador
Conhecimento Específico: Lei 4320/1964 com a interpretação da MCASP e Lei Complementar
101/2000. Introdução a Contabilidade Pública, Aspectos Gerais sobre Orçamento Público, Aspectos
Gerais sobre a execução orçamentária e financeira. Estrutura e Análise das Demonstrações
Contábeis, conforme Lei 4320/64 e Lei Complementar 101/2000. Princípios Fundamentais de
Contabilidade: Conceitos e Tipos. Noções Gerais: Conceitos e Objetivos da Contabilidade.
Finalidades da Contabilidade. Campo de Atuação. Relatórios Gerenciais: Periodicidade,
Comparações Orçado/Fixado x Realizado/Executado, Consolidação Periódica, Fonte Única ou Banco
de Dados. Patrimônio: Bens, direitos e Obrigações: Conteúdos, Classificações e Critérios de
Avaliação. Patrimônio Líquido: Conceito, Estrutura e Importância. Variações Patrimoniais: Conceito e
Classificação. Gestão: Conceito: Aspectos Econômicos e Financeiros. Despesas, Receitas,
Resultados e Custos. Período Administrativo e Exercício Financeiro. Regimes de Caixa e
Competência. Teoria da Escrituração: Conceitos e Finalidades. A Conta: Conceito, Estrutura,
Classificação. Método de Escrituração: Partidas Dobradas, Princípios. Plano de Contas: Estrutura do
Plano de Contas. Livros de Escrituração. Registro de Operações. Depreciações, Amortizações e
Provisões. Balancete de Verificação. Encerramento do Exercício. Determinação e Destinação do
Crédito. Inventário: Conceito e Finalidades. Principais. Classificação do Inventário. Avaliação e

Reavaliação dos Bens e demais Elementos do Patrimônio. Orçamento: Conceito e Importância.
Período Orçamentário. Contabilidade Pública: Necessidades e serviços públicos. Órgãos e funções.
Organismo público constitucional e organização administrativa. Controle interno e Controle externo
da Administração Pública. A organização dos serviços de contabilidade, relacionamento com o estudo
de organização e gestão. O órgão econômico estatal. Controle da contabilidade e auditoria.
Organismo Financeiro. Patrimônio Público. Conceituação. Estudo qualitativo do patrimônio,
substância e contra-substância. Patrimônio financeiro e patrimônio permanente. Bens públicos. Dívida
pública. Estudo quantitativo do patrimônio público. Processos fundamentais e processos acessórios
de gestão. Período administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. Gestão financeira.
Equilíbrio anual e equilíbrio cíclico. Receita orçamentária e extra orçamentária. Despesa orçamentária
e despesa extra orçamentária. Classificação da receita e da despesa. Fases administrativas da receita
e da despesa orçamentária superveniência e insubsistência. O regime de adiantamentos. O inventário
público. Objeto e classificação dos inventários. Procedimentos dos inventários. Preceitos legais. A
escrituração e suas limitações. Planos de contas. Sistemas Escrituração. As operações de
determinação dos resultados financeiros e econômicos do exercício. Balanços orçamentários,
financeiro e patrimonial. Demonstração das variações, patrimoniais. Prestação e julgamento de
contas governamentais. Poder legislativo e Tribunal de Contas da União. Normas brasileiras de
contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade.

CARGO: 104 - Enfermeiro
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção à Saúde. Prevenção
e Promoção a Saúde. Estratégia 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 Estratégia
de Saúde da Família: a especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto de 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 autocuidado.
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, PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética
e legislação profissional.
CARGO: 105 - Educador 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 histórico-cultural.
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.

CARGO: 106 - Farmacêutico
Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia
hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2.
Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas
magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de medicamentos
sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição,
diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação
por dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e outras formulações de grande
volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos
antineoplásicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição,
armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de
estoque; farmacodinâmica: vias de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos
fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais
e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em populações
especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições
especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: conceitos
gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; posologia;
fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de
monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos;
controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao medicamento; monitorização da
farmacoterapia; fármaco epidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos.
6. Fármaco economia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custo
minimização. 7. Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis
Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da
Constituição Federal, PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e
legislação profissional.

CARGO: 107 - Fisioterapeuta
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos
e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratórias, angiológicas e
pediátricas; conhecimento dos princípios da cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames
complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações
e contraindicações de termo terapia, 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;
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. , Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas
Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da
Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e legislação
profissional.

CARGO: 108 - Médico Auditor - Saúde
Conhecimento Específico: Auditoria: Definições de Auditoria. Sistema Nacional de Auditoria – SNA;
Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS; Auditor Médico do Sistema Único de
Saúde – SUS; Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.614/2001; Auditoria nas Assistências
Ambulatorial e Hospitalar no SUS. Sistema de Auditoria do SUS – SISAUD. Gestão de materiais
especiais, órteses e próteses – OPME. Glosa: conceitos, legitimidade, aplicação, fundamentação,
motivos. Fundo Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão. SUS:
Legislação SUS. Constituição Federal de 1988. Lei nº 4.320 de 07/03/64; Lei nº 8.080 de 19/09/90 e
alterações; Lei nº 8.142 de 07/12/90; Lei nº 8.666/93; Decreto nº 1.651 de 28/09/95; NOB 1996;

NOAS/2001; NOAS/2002; DATASUS: Cadastros; CNES; CADSUSWEB; Sistemas: Sistema de
Informação Ambulatorial do SUS – SIA/SUS; Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS; SIGTAP;
e‐SUS; Situação de saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde; Higiene e
Segurança no trabalho; CONITEC; CROSS; CID10; Conselho Federal ‐ CFM e Conselhos Estaduais
de Medicina – CRMs; Código de Ética Médica; Assistência médica suplementar; Conhecimentos
gerais de Clínica Médica.

CARGO: 109 - 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 distúrbioshidroeletrolíticos e ácido-básicos. Lei 8080/90, Lei
8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica Estratégia Saúde da Família; PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética
e legislação profissional.

CARGO: 110 - Médico Ginecologista/Obstetra
Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina
preventiva, Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da gravidez sobre o
organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da
gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença
hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez:
préeclampsia e eclampsia. Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento.
Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital
anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento
prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia
Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios
do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações
pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto
conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.

CARGO: 111 - Médico Pediatra

Conhecimento Específico: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil,
Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento
neuropsicomotor, 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 supra-renal. 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 oncohematológicos: 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.Politica 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: 112 - Médico ESF
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 distúrbioshidroeletrolíticos e ácido-básicos.

CARGO: 113 - Médico Veterinário
Conhecimento Específico: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção,
companhia, silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial
zoonotico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de produção, companhia,
silvestres e exóticos. Combate de vetores e transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de
pareceres de informe técnicos veterinários para toxinfecção, envenenamento alimentar e por animais
peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação epidemiológica. Controle de qualidade de
alimentos de origem animal. Inspeção de produtos de origem animal. Controle de qualidade de
produtos e insumos utilizados na alimentação animal. Epidemiologia e Saúde. Inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal. Higiene, fiscalização, vigilância sanitária e segurança de

alimentos. Microbiologia de alimentos e toxinfecções. Controle higiênico-sanitário de alimentos.
Conservação dos alimentos. Ciência, higiene e tecnologia de carnes, pescados e produtos derivados.
Imunologia veterinária. Clínica Veterinária, Patologias e Zoonoses. Procedimentos veterinários,
diagnóstico e tratamento. Anestesiologia veterinária. Farmacologia veterinária. Terapêutica
Veterinária. Reprodução dos Animais e Inseminação Artificial. Nutrição animal, alimentos e
alimentação. Anatomia e Fisiologia Veterinária. Microbiologia Veterinária. Parasitologia Veterinária.
Medicina Veterinária Preventiva. Cirurgia Veterinária. Produção e manejo animal. Processo
Administrativo Sanitário. Código de Ética Profissional. Legislação.

CARGO: 114 - 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, 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.

CARGO: 115 - Professor de Arte
Conhecimento Específico: Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. Teoria
e prática do ensino das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de conteúdos no ensino das
artes. Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critérios para avaliação no
ensino das artes. 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: 116 - Professor Anos Iniciais - EFI
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 histórico-cultural.
Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 6 a
10 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento
e Gestão Educacional.

CARGO: 117 - Professor de 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; 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: 118 – Psicólogo da Secretaria de Assistência Social
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção.
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, as etapas do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação.
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). Reforma Psiquiátrica;
Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e
Organizacional.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
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 e Matemática: 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 Paula Freitas 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 histórico-geográficas em nível
nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO: 201 - Auxiliar Administrativo
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Noções de direito Administrativo: Atos
Administrativos, Contratos Administrativos. 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.

CARGO: 202 - 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.

CARGO: 203 - Fiscal de Rendas e Postura
Conhecimento Específico: Lei Orgânica do Município de Paula Freitas; Lei de Zoneamento
Municipal; Código Tributário Municipal; Noções de Segurança do Trabalho; Noções básicas de
Informática; Lei Complementar n.º 116/2003; Noções de Direito Empresarial.

CARGO: 204 - 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: 205 - Operador de Máquina
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, pácarregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades
correlatas.

CARGO: 206 - 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 intra-abdominal, 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).

CARGO: 207 - Técnico de Higiene Dental
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e
pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático;

Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição permanente
e temporária através da representação gráfica e numérica; Características gerais e idade de irrupção
dentária; Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de infecção na
prática odontológica; Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes;
Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, definição e técnicas;
Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica
básica e manutenção; Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia,
terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco; Uso de
fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia; Técnicas radiográficas
intrabucais clássicas e suas variações; Técnicas de afiação do instrumental periodontal; Técnicas
de isolamento do campo operatório; Técnicas para esterilização de material; Proteção do complexo
dentina-polpa; Técnicas de aplicação de materiais restauradores; Técnicas de testes de vitalidade
pulpar; Conceitos de promoção de saúde; Elaboração e aplicação de programas educativos em
saúde bucal; Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico;
Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080
de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002,
Programa de Controle de Infecção Hospitalar, Programa Brasil Sorridente, Portaria GM/MS nº 599
e GM/MS nº600, de 23/03/2006; Portaria GM/MS nº 1572, de 29/07/2004; Portaria SAS/MS nº 562
de 30/09/2004; Portaria SAS/MS nº 566 de 06/10/2004; Portaria GM/MS nº 283 de 22/02/2005.
Educação em Saúde.

CARGO: 208 - Técnico Agrícola
Conhecimento Específico: Solo: constituição, principais propriedades físicas e químicas,
importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às
plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais nutrientes nas plantas, corretivos
fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais tipos, cálculos de misturas).
Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de nível. Irrigação
e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e empregos, importância e emprego da
drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados com o armazenamento, testes de
germinação e amostragem importantes para a determinação da qualidade. Sementeiras e viveiros:
técnicas de construção de canteiros, fumigação de leitos, produção de mudas (semeadura,
repicagem, raleamento e transplantio), produção de mudas em copinhos de papel e bolsas plásticas,
técnicas de propagação vegetativa, enxertia (identificação de tipos e usos). Pomares e hortas:
instalação e cuidados com uma horta e pomar, classificação de pomares e hortas, poda de plantas
frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle das principais ervas daninhas, principais tratos
culturais em plantas ornamentais. Fitotécnia: identificação e uso dos principais equipamentos e
ferramentas destinados aos cuidados com as plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos
agrícolas: identificação e noções sobre grau de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época,
intervalo e equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais),
hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura
(galinhas e codornas), suinocultura. Engenharia rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de
área. Bovino de corte (cruzamento industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de
criação e raças); Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de
criação, doenças, inseminação artificial e raças).

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
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 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 e Matemática: 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 Paula Freitas, sua subdivisão e/ou fronteiras. História,
Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 - Auxiliar de Serviços Gerais
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; serviços de limpeza de: móveis, paredes,
janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e
utensílios; Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de
capina em geral; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de
inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos
de limpeza, sua utilidade e aplicação; 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
básicas de construção.

CARGO: 302 - Agente Comunitário de Saúde
Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações interpessoais. 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. PNAB (Política
Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional. SUS. Noções de
primeiros socorros.

CARGO: 303 - Cozinheiro/a
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos
de execução. 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 cozinheiro/a.

CARGO: 304 - Zelador
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras;
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza,
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral;
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.
CARGO: 305 - 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.

CARGO: 306 - Vigia

Conhecimento Específico: 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 vigia. Noções básicas
de segurança predial. Noções básicas de ronda.

