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SUPERIOR 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO 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. 

Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: 101 CIRURGIÃO DENTISTA 

Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças 
bucais no Brasil. 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 dentição 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. PNAB 2436 de 21/09/2017. 

 

CARGO: 102 ENFERMEIRO 

Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. 
Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e o 
cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e do coletivo. SIAB como 
instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a especificação do enfermeiro. 
A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do planejamento, 
organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento 
de gestão e assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações 



de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento 
infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo peso. Condutas 
de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da infância. Assistência 
de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na 
infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. 
Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. 
Saúde da Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação 
para o auto–cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do 
cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto 
contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. 
Tratamento de feridas. O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e 
patológicos. Temas relacionados à 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. 

 

CARGO: 103 FARMACÊUTICO 

Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia 
em Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sistema de distribuição 
de medicamentos: coletivo, individualizado. 2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise 
de formulações; 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; controle microbiológico, validação de processos. cálculos em 
farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; 
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; farmacoepidemiologia: 
farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos 
gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 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, Portaria 
3916/98, Lei 9787/99, RDC 344/98, RDC 20/11, Resolução 357/2001 CFF. 

 

CARGO: 104 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. 
Hanseníase. 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. Rede de Idosos e 
Rede de Cronicos. Extratificação de Risco. Interpretação de resultados de exams. PNAB 2436 de 
21/09/2017. 

 

CARGO: 105 MÉDICO GINECOLOGISTA 

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. Infecção 
Urinaria. 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. Rede Cegonha. 
PNAB 2436 de 21/09/2017. Estratificação de Risco. 

 

CARGO: 106 MÉDICO PEDIATRA 

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 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. Hanseníase. Doenças Parasitárias. 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 onco-hematológicos: 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. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de 
etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. 
Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Acidentes por animais peçonhentos. PNAB 
2436 DE 21/09/2017. 

 



CARGO: 107 MÉDICO PSIQUIATRA 

Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Medicina preventiva, 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Delirium, demência, transtornos 
amnésticos e outros transtornos cognitivos; Transtornos por uso de substâncias psicoativas; 
Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, 
delirante persistente e delirante induzido; Síndromes psiquiátricas do puerpério; Transtornos do 

humor; Transtorno obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos; Transtornos 

fóbicos‐ansiosos: fobia específica, social e agorafobia; Outros transtornos de ansiedade: pânico e 
ansiedade generalizada; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de 

adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático; Transtornos somatoformes; Transtornos 
dissociativos; Transtornos da identidade; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, 
simulação, não adesão ao tratamento; Retardo mental; Transtornos do desenvolvimento 
psicológico; Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a 
infância ou adolescência; Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento; 
Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapia; Psicofarmacoterapia; 
Eletroconvulsoterapia; Reabilitação em psiquiatria; Psiquiatria forense; Epidemiologia dos 
transtornos psiquiátricos; Classificação em psiquiatria. Politicas de Saúde Mental. PNAB 2436 de 
21/09/2017. 

 

CARGO: 108 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 e os também usados em alimentação 
animal. Técnicas de Veterinária. 

 

CARGO: 109 PSICÓLOGO 

Conhecimento Específico: Psicologia Geral: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção 
memória, motivação, pensamento e linguagem. Psicodiágnóstico: Conceituação e objetivos; 
entrevistas inicial e de devolução; testes psicológicos. Psicopatologia: Neuroses e psicose; 
distúrbios psicossomáticos. Entrevista: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista 
com a criança. Saúde Pública e Saúde Mental: Conceito de saúde e doença; medida das 
doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde mental e 
medicina preventiva. Recrutamento e Seleção de Pessoal. Treinamento de Pessoal. Ética 
Profissional e Relações Humanos no Trabalho.  Psicologia de grupo ou processos grupais. 
Politica Nacional de Saúde Mental. Lei 10216/2001. 

 
MÉDIO E TÉCNICO 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO 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. 

Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 



 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CARGO: 201 ASSISTENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Conhecimento Específico: Legislação sanitária e ambiental; procedimentos para realização de 
investigação de surto; Principais atividades desenvolvidas pela vigilância sanitária e ambiental a 
nível municipal. Vigilância e controle de vetores e reservatórios. Vigilância de contaminantes 
químicos e ambientais. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Conhecimento 
sobre atribuições, leis e normas técnicas inerentes ao cargo. Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). Locais de atuação da vigilância sanitária e ambiental; noções de risco na  fabricação, 
transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamento, insumos para a saúde e 
matéria prima. Sistemas de informações ( SIEVISA, NOTIVISA e Rede Sim). Monitoramento e 
coleta de dados clínicos e laboratoriais de interesse da saúde pública. Código sanitário do 
Município de Campo Mourão e do estado do Paraná.  Processos normativos de vigilância 
sanitária. Noções de saúde pública e saneamento básico. Noções de Fiscalização de locais 
públicos e particulares quanto aos aspectos de higiene e instalações físicas. Doenças veiculadas 
por alimentos (DVA). Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, 
embalagens e rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Armazenagem, 
transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos (RDC 306 de 10 
de dezembro de 2004, Lei nº 12.305, de 3 de agosto de 2010 e resolução CONAMA RDC n° 
358/05). Lei 8.080, de 19/09/90 e suas atualizações.  
 

 

CARGO: 202 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). 

 
 

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 Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

 



 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CARGO: 301 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Conhecimento Específico: Administração de Medicamentos– métodos, vias, regras gerais, 
diluição e administração, noções de farmacologia.  Cuidados de enfermagem à mulher na 
gravidez, no pré e pós parto; Orientações as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs/AIDs), 
entre outras. Cuidados de enfermagem no pós cirúrgico, na dor, em emergências cardíacas, 
respiratórias e metabólicas, traumas físicos e psicológicos, atuação em emergência. 
.Conhecimento básico para reconhecer paciente com transtornos mentais. SISVAN. 
Biossegurança– Norma Regulamentadora (NR 32); medidas de biossegurança no serviço de 
saúde, riscos, exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo ambiente de trabalho. Bioética– 
conceito, ética profissional, lei do exercício profissional, cuidados de enfermagem específicos a 
cada ciclo de vida, prevenção de acidentes e maus tratos aos idosos, atuação do auxiliar de 
enfermagem em saúde coletiva (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde). 
Redes de atenção a saúde (crônico, idoso e cegonha). Técnicas de enfermagem – aferição de 
sinais vitais, vacinação (esquema, vias de administração e conservação); rede de frios, 
curativo,nebulização, oxigênio terapia, queimadura e administração de medicação, coleta de 
exames laboratoriais, preparo do paciente para exames; posições do paciente para exames. 
Portaria nº2.436/17 (PNAB/2017). Lei Orgânica do SUS n.º 8.080/90. 

 


