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RETIFICAÇÃO ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 19/2022 
 

 
O Prefeito do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS, TORNA PÚBLICO 

A RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, para que estejam em conformidade com os códigos 

dos cargos conforme Edital de Abertura nº 19/2022: 

 

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.  

 

CARGO: 201 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações inter-pessoais. Saúde 
física, mental e social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. Principais 
doenças na comunidade (diarreia, desnutrição, vermes, doenças respiratórias). Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento 
Familiar (métodos contraceptivos). Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho, 
expectativas. PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional. 
SUS. Noções de primeiros socorros. 

 
 

CARGO: 202 – 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: 203 – CUIDADOR SOCIAL 

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. Lei no 8.842/94 - Política 
Nacional do Idoso; Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento Institucional; Lei no 8.842/94 - Política 
Nacional do Idoso; Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento Institucional; Desenvolvimento de 
atividades de acordo com as atribuições do cargo. 
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CARGO: 204 – ORIENTADOR SOCIAL 

Conhecimento Específico: Política Nacional de Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social. 
Sistema Único de Saúde. Família: configurações atuais, função protetiva, convivência e fortalecimento de 
vínculos. Direitos Constitucionais: Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais (Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais). Legislações afirmativas: Crianças e Adolescentes, 
Juventude, Idoso, Pessoas com Deficiência e Mulher. Habilidades e competências para o trabalho do orientador 
social: acolhimento, diálogo, abordagem com famílias, trabalho em equipe, atendimento socioeducativo, manejo 
de conflitos. Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições do cargo. 

 

CARGO: 205 – TÉCNICO AGRÍCOLA 

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

 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação gráfica, 
ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal; Antônimos e Sinônimos; 
Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de 
Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia. 

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

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre 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 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Noções de direito Administrativo: Atos 
Administrativos, Contratos Administrativos. Atendimento ao Público nas Organizações. Correspondência 
comercial (recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas 
de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e 
endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, 
comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e 
função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de arquivos; 
Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. Relacionamento 
interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de matérias. Conhecimentos básicos de informática. 
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CARGO: 302 – AUXILIAR DE CUIDADO DENTAL 

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 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: 303 – INSEMINADOR 

Conhecimento Específico: Noções de Anatomia, fisiologia, manejo e reprodução nas principais espécies de 
produção animal. Enfermidades animais que afetam a reprodução. Técnicas e limitações da inseminação artificial. 
Equipamentos e materiais utilizados nos serviços de inseminação artificial. Desenvolvimento de atividades de 
acordo com as atribuições do cargo. 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE SERIES INICIAIS DO ENSINO 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.  

 

CARGO: 401 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, 
janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 
Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho. 

 
 

CARGO: 402 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, 
janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 
Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho. 
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CARGO: 403 – COZINHEIRA 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
cozinheiro/a. 

 

CARGO: 404 – MECÂNICO 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
mecânico. 

 

CARGO: 405 – 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: 406 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

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: 407 – TRATORISTA 

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; 
Atividades correlatadas ao cargo de operador de trator. Manutenção e Limpeza do veículo; Noções de primeiros 
socorros. 

 
 

                                    Querência do Norte, em 26 de julho de 2022. 

 
Registre-se e Publique-se 

  
 

ALEX SANDRO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL 

 


