PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

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, equações e funções matemáticas (1º grau, 2º grau, exponencial), razão,
proporção, sequências numéricas, análise combinatória, estatística descritiva, áreas e volumes.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida
econômica, social, cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e
ecologia, com suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual, nacional e internacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101– 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: 102– 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
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relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; fármaco epidemiologia: farmacovigilância e
estudos de utilização de medicamentos. 6. Fármaco economia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custoutilidade 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: 103– ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação das demandas e
reconhecimento das situações de vida das populações. Seguridade Social no Brasil. Serviços, Programas,
Benefícios e Projetos da Política de Assistência Social. Movimentos Sociais, Participação Social e Controle Social.
Trabalho Social com Famílias em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência
Especializado em Assistência Social – CREAS, Acolhimento Familiar e Institucional. Direção e coordenação de
CRAS, CREAS. Elaboração, monitoramento e avaliação do Plano de Assistência Social. Lei Orgânica da
Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Redes de proteção social. 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. Estatuto da
Pessoa com Deficiência. Lei que regulamenta a profissão. Código de Ética Profissional. Projeto Ético-Político.
Dimensões teóricas-metodológica, ético-política e técnico-operativa do Trabalho do/a Assistente Social; ECAEstatuto da Criança e do Adolescente, políticas da educação.
CARGO: 104– AUDITOR FISCAL
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. Credito
tributário. Constituição do Credito Tributário, Extinção do Credito Tributário, Dívida Ativa, ISS da Construção Civil;
Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição
Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos
parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de
Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico 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, equações e funções matemáticas (1º grau, 2º grau, exponencial), razão,
proporção, sequências numéricas, análise combinatória, estatística descritiva, áreas e volumes.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida
econômica, social, cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e
ecologia, com suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual, nacional e internacional.
CARGO: 201 – PROFESSOR
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação. História da Educação. Filosofia e filosofia da educação.
Plano Nacional de Educação. (PNE). 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 (LDB). Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Lei no 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática
de Ensino. Pedagogia e autonomia. Gestão escolar. Avaliação escolar. Base Nacional Comum Curricular. A
alfabetização e letramento. Educação Infantil. Planejamento escolar. Currículo escolar; Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

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.
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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 história, geografia, economia, turismo, sociedade, política municipal
e estadual. História e atualidades sobre esporte, cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas,
televisão, música, teatro, futebol, esportes olímpicos e não olímpicos.
CARGO: 301–ASSISTENTE OPERACIONAL
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; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Noções básicas de construção,
hidráulica e elétrica; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de
segurança no trabalho.

