PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.

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 Terra Roxa 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 SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Conhecimentos Específicos Conhecimento e procedimentos de pesquisa para
identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações,
serviços próprios da assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social;
movimentos sociais, recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais
em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência
Especializado em Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de
Assistência Social; pericias, visitas técnicas, laudos, informações e pareceres,
procedimentos de atendimento individual e coletivo em CRAS e CREAS, direção e
coordenação em CRAS, CREAS, campanhas publicas de combate as drogas, ao
alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e adolescentes em situação de risco; noções de
política de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento local (concepção de
território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões
sociais urbanas e rurais), família (novas modalidades e metodologias de abordagem),
Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a profissão
e Código de Ética Profissional.
CARGO: 102 Dentista II
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. 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
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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, antiinflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia:
indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de
anestesia, doses. 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: 103 Fisioterapeuta I
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: 104 Médico Generalista I
Conhecimento Específico:
Sistema Único de Saúde: Constituição da República
Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de
setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde
(SUS). Decreto n.º 7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e de Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS;
Participação e Controle Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política
Nacional de Atenção Básica; Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política
Nacional de Promoção da Saúde; Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria
2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso
a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de
Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento,
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada e
educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos
programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde
da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente,
Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST –
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e
Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de
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Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de
Notificação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e
calendário vacinal básico; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias,
Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e
Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização
e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio.
Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência
Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e
doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia
clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo:
esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão
arterial
sistêmica,
interpretação
de
eletrocardiograma;
Sistema
Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário;
Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO: 105 Médico Generalista II
Conhecimento Específico:
Sistema Único de Saúde: Constituição da República
Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de
setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde
(SUS). Decreto n.º 7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e de Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS;
Participação e Controle Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política
Nacional de Atenção Básica; Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política
Nacional de Promoção da Saúde; Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria
2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso
a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de
Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento,
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada e
educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos
programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde
da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente,
Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST –
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e
Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de
Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de
Notificação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e
calendário vacinal básico; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias,
Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e
Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização
e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio.
Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência
Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e
doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia
clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo:
esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão
arterial
sistêmica,
interpretação
de
eletrocardiograma;
Sistema
Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário;
Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO: 106 Médico Generalista III
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Conhecimento Específico:
Sistema Único de Saúde: Constituição da República
Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de
setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde
(SUS). Decreto n.º 7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e de Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS;
Participação e Controle Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política
Nacional de Atenção Básica; Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política
Nacional de Promoção da Saúde; Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria
2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso
a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de
Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento,
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada e
educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos
programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde
da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente,
Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST –
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e
Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de
Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de
Notificação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e
calendário vacinal básico; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias,
Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e
Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização
e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio.
Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência
Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e
doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia
clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo:
esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão
arterial
sistêmica,
interpretação
de
eletrocardiograma;
Sistema
Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário;
Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO: 107 Médico Generalista IV
Conhecimento Específico:
Sistema Único de Saúde: Constituição da República
Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de
setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde
(SUS). Decreto n.º 7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e de Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS;
Participação e Controle Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política
Nacional de Atenção Básica; Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política
Nacional de Promoção da Saúde; Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria
2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso
a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de
Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento,
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada e
educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos
programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde
da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente,
Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças
causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST –
Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e
Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de
Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de
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Notificação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e
calendário vacinal básico; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias,
Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e
Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização
e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio.
Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência
Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e
doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia
clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo:
esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão
arterial
sistêmica,
interpretação
de
eletrocardiograma;
Sistema
Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário;
Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
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 recémnascido 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: 109 Médico Especialista Ginecologista e 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: pré-eclampsia 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
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embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pósoperatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto conceitos,
contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.

CARGO: 110 Professor Magistério
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 9 anos, considerando as
diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão
Educacional.
CARGO: 111 Psicólogo
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.

CARGO: 112 Técnico em Manutenção em Informática I
Conhecimento Específico: Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e
Seven. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel,
PowerPoint
e
Access). Open
Office, Broffice, Hardware-componentes de
microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de
memória principal e cachê. Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe
interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de microcomputadores.
Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de computadores.
Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: princípios
básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de
informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização
de softwares antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia.
Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISO. Meios de transmissão: par
trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de
acesso. Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless.
Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes
públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e roteadores. Noções sobre
instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet Explorer e Firefox.
Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos relacionados à sua área
de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, Compartilhamento de
arquivos.

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;
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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 Terra Roxa 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 TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente 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 Cuidador
Conhecimento Específico: Desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem. 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, multifamiliar, 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. Desenvolvimento de
atividades de acordo com as atribuições dos cargos.

CARGO: 203 Monitor Educacional
Conhecimento Específico: Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6
anos, referente à saúde, alimentação e higiene; Noções básicas de atendimento ao
público; Organização do local de trabalho; Noções básicas dos serviços executados pelo
monitor educacional.
CARGO: 204 Recepcionista
Conhecimento Específico: Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho,
conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a
execução do serviço de recepcionista; Noções básicas de informática; Noções básicas de
atendimento ao público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho.
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CARGO: 205 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 INCOMPLETO
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 lógicomatemático: 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 Terra Roxa, sua
subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO e INCOMPLETO
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; Habilidade na condução de Veículo.
CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
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, patrola, trator de esteira e outras máquinas
rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
CARGO: 303 Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
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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. Noções de primeiros socorros.

CARGO: 304 Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
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; 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 de primeiros socorros.

