PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

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, 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. Lei Municipal nº 182/1999, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do
Executivo Municipal de Serranópolis do Iguaçu e dá outras providências, e suas alterações
posteriores;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 – ADVOGADO
Conhecimento Específico: Lei Orgânica do Município de Serranópolis/PR. Estatuto dos Servidores
Municipais de Serranópolis/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
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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:
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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 salário-mínimo: 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). Noções de Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional.
Sistema Jurídico. Princípios jurídicos e princípios constitucionais. Sistema constitucional tributário
brasileiro. Imunidades: conceito, espécies, natureza jurídica, alcance, interpretação. Distinção entre
imunidade, isenção e não incidência. Competência tributária. Competência Tributária da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Conflito de competência. Tributo: conceitos, natureza
jurídica. Classificações dos Tributos. Espécies Tributárias. Funções dos Tributos. Administração
tributária. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Regra-matriz de incidência
Tributária. Hipótese de incidência tributária e consequência tributária e seus critérios. Hipóteses de
Isenção e imunidade. Lançamento do IPTU.
CARGO: 102 – ENFERMEIRO
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a 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
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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: 103 – 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: 104 – FONOAUDIÓLOGO
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Potenciais Evocados
Auditivos. Emissões otoacústicas. Triagem auditiva nenonatal. Exames audiométricos.
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem.
Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. Diagnóstico.
Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do desenvolvimento da
Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem
Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Deglutição. Mastigação.
Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação
Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatal, na Disfagia Orofaríngea
Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. Alterações Vocais.
Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.
CARGO: 105 – MÉDICO DA FAMÍLIA I
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
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 distúrbios hidroeletrolíticos 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: 106 – NUTRICIONISTA
Conhecimento Específico: Alimentação e Nutrição; Princípios Nutricionais; Digestão, Absorção,
Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição nos Ciclos da Vida; Nutrição para a Manutenção da
Saúde e Prevenção de Doenças; Fisiologia Humana e da Nutrição; Patologia Geral e da Nutrição;
Dietoterapia; Interação fármaco-nutriente; Nutrição e Doenças; Recomendações Nutricionais nas
Fases da Vida; Necessidades Nutricionais; Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Avaliação
Nutricional; Educação Nutricional; Nutrição Funcional e Estética; Administração e Nutrição em Saúde
Pública; Bioética e Nutrição; Administração e Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição;
Nutrição e Dietética; Técnica Dietética; Rotulagem Nutricional; Ciência e Tecnologia de Alimentos;
Análise Sensorial de Alimentos; Controle de Qualidade; Microbiologia Geral e de Alimentos;
Toxicologia de Alimentos; Contaminação em Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos;
Segurança Alimentar e Nutricional; Higiene de Alimentos; Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC); Boas Práticas de Fabricação de Alimentos; Legislações relacionadas à área da
Nutrição; Atualidades em alimentos e nutrição. 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: 107 – PSICÓLOGO
Conhecimento Específico: Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Psicologia do
desenvolvimento. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação
SUS). Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia
das Instituições e Organizacional. Teorias e técnicas psicoterápicas. Diferentes escolas, diferentes
campos de atuação e tendências teóricas. Processo psicodiagnóstico. Psicoterapia breve. Código de
ética profissional do psicólogo e resoluções. Modos de funcionamento normal e patológico do
psiquismo humano.
CARGO: 108 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
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: 109 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL
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; cultura e educação física;
Princípios do treinamento desportivo; Biodinâmica do movimento humano; ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente. Didática Geral e Prática de Ensino.
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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 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, 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. Lei Municipal nº 182/1999, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do
Executivo Municipal de Serranópolis do Iguaçu e dá outras providências, e suas alterações
posteriores;
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 – ATENDENTE DE FARMÁCIA
Conhecimento Específico: Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos,
elementos, formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias
de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos. Princípios de
Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e auxiliares na conservação dos
medicamentos. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos, materiais e
instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Legislação
Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional. Noções de higiene no
ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de
controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos
e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização
e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar.
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho
Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
CARGO: 203 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.
Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais
para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas
de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde.
Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em
Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos
odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e
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ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal:
técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos
utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia.
Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização,
manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em
Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e
mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie,
doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução,
transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias.
Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições
específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de
2017). SUS.
CARGO: 204 – AUXILIAR DE 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: 205 – EDUCADOR SOCIAL
Conhecimento Específico: Cuidados essenciais: higiene da criança (banho, dentes e trocas de
fraldas). Educação Alimentar. Rotinas de atendimento à criança (proteção, sono, repouso e banho de
sol). Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069/90). Lei Orgânica da Assistência
Social - LOAS (Lei n.º 8.742/93). Política Nacional de Assistência Social. Lei da Adoção (Lei n.º
12.010/2009). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Cidadania. Democracia. Rede social. Direitos
sociais. Proteção Social. Violência Social. Família. Políticas Públicas. Estado e Serviços Públicos.
Conhecimento sobre: Relações humanas. Participação popular e controle social nas políticas
públicas e garantia de direitos. Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho
com família. Ética e trabalho. A importância da família no convívio social e na proteção social.
Família e políticas públicas. Trabalho com grupos. Sistema de Garantia de Direitos. O papel do
Educador Social. CRAS. Transporte escolar. Ética e Sociedade. Noções básicas de informática.
Atribuições do cargo.
CARGO: 206 – FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
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; Noções básicas de
atendimento ao público.
CARGO: 207 – INSPETOR DE ALUNO
Conhecimento Específico: Relação entre educação, escola e sociedade: concepções de Educação
e Escola; função social da escola; educação inclusiva e compromisso ético e social do educador.
Gestão democrática: a participação como princípio. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento integral do educando. Educar e cuidar: dimensões interdependentes na educação
básica. Educação Básica: valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e socioculturais
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e o combate à desigualdade. A avaliação e reconstrução das práticas em seu trabalho como Inspetor
de Alunos. A mediação dos educadores, na promoção da autonomia dos educandos, do
reconhecimento e do respeito entre eles, prevenindo indisciplina e bullying, com diálogo, coerência e
exigência.
CARGO: 208 – 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.

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 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.
Lei Municipal nº 182/1999, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Executivo Municipal de
Serranópolis do Iguaçu e dá outras providências, e suas alterações posteriores;
CARGO: 301 – AGENTE DE 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: 302 – 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.

