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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 01/2017

SUPERIOR
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções
verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego
dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
Vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequencia (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático:
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Bom Jesus do Sul 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimento Específico: 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 publicas de seguridade social; movimentos sociais,
recursos orçamentários nos benefícios e serviços sócio-assistenciais em Centros de
Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referencia 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 FARMACÊUTICO
Conhecimento Específico: Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na
Assistência Farmacêutica; Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF): técnicas de
armazenamento, logística, sistema de distribuição, consumo médio mensal, ponto de
requisição, estoque mínimo e estoque máximo, controle de estoque; Etapas do Ciclo da
Assistência Farmacêutica (seleção de produtos farmacêuticos, medicamentos, insumos e
artigos médicos hospitalares; programação: consumo médio mensal, ponto de requisição,
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estoque mínimo e estoque máximo; aquisição; armazenamento; distribuição; utilização:
prescrição, dispensa coletiva e individual, mista e dose unitária e utilização; Uso Racional do
Medicamento; Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM no 3.916/1998); Política
Nacional de Assistência Farmacêutica; Portarias 1555 de 30 de julho de 2013; Portaria 1554
de 30 de julho de 2013; Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HORUS);
Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria GM 344/98); Medicamentos Genéricos e
Similares; Boas práticas de fabricação e manipulação de medicamentos: RDC ANVISA no 17
de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA no 67 de 08 de outubro de 2007 e RC ANVISA no 87 de
21 de novembro de 2008; Introdução ao controle de qualidade: conceito e importância;
Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções, inspeção em Vigilância Sanitária,
importância na Saúde Publica; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Código de ética e
legislação profissional, humanização do atendimento, atenção a pessoa com deficiência;
Farmacovigilância e Farmacoeconômia; Farmacocinética e farmacodinâmica: conceitos,
interrelações e aplicabilidade a terapêutica, vias de administração, absorção, distribuição e
eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. Interação
fármaco x receptor: curva concentração x efeito, afinidade, eficácia, agonistas e antagonistas
farmacológicos, segundos mensageiros e transdução do sinal; Farmacologia dos sistemas;
Reações adversas a fármacos e interações entre medicamentos e entre medicamentos e
alimentos; Toxicologia: conceitos de toxicologia, avaliação de toxicidade, toxicocinética e
toxicodinâmica; Saúde: Conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes e
condicionantes; Prevenção de doenças e promoção da saúde; RDC 20 de 05 de maio de
2011, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais – REMUME.
CARGO: 103 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da
cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho
em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de
termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e
respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e
reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia;
Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação:
indicações e tipos de prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia;
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; 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
fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de
ética e legislação profissional.
CARGO: 104 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.
CARGO: 105 PROFESSOR DE ARTES
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.
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Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de
Ensino. Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. Teoria e prática do
ensino das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de conteúdos no ensino das artes.
Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critérios para avaliação no
ensino das artes.
CARGO: 106 PROFESSOR DE ESPANHOL
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. Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Tempos verbais e
modais; Voz Ativa e Voz Passiva; Questões diretas e indiretas; Discurso direto e indireto;
Artigos; Substantivos; Adjetivos; Graus de Comparação; Pronomes; Advérbios; Conjunções;
Preposições; Gerúndio e Infinitivo; Sentenças Condicionais; Formação de palavras:
Composição e Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Fala
e Escuta; Leitura e escrita; Análise lingüística; Metodologias e abordagens do ensino da língua
espanhola no Brasil; O ensino das habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever.
CARGO: 107 PROFESSOR DE INGLÊS
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. Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Tempos verbais e
modais; Voz Ativa e Voz Passiva; Questões diretas e indiretas; Discurso direto e indireto;
Artigos; Substantivos; Adjetivos; Graus de Comparação; Pronomes; Advérbios; Conjunções;
Preposições; Gerúndio e Infinitivo; Sentenças Condicionais; Formação de palavras:
Composição e Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Fala
e Escuta; Leitura e escrita; Análise lingüística; Metodologias e abordagens do ensino da língua
inglesa no Brasil; O ensino das habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever.
CARGO: 108 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.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e expressões. Relações de
sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções
verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou
parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego
dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
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Vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequencia (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático:
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Bom Jesus do Sul 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 históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CARGO: 201 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações.
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento,
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos.
Ética profissional.
CARGO: 202 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conhecimento Específico: Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional;
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Procedimentos adequados ao
atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira
de papéis sociais e formação da personalidade.
CARGO: 203 MOTORISTA DE VEÍCULO
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.
CARGO: 204 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem; coleta de material para exames,
técnicas de curativo, crio terapia e termoterapia, nebulização, oxigênioterapia e sondagens.
Noções de Farmacologia. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos
exames complementares. Atuação do técnico de enfermagem em: clinica medica,
emergências, clinica medicocirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia,
neonatologia. Doenças infecto parasitarias. Programa de imunização e rede de frios,
conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Controle de
infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção
hospitalar. Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde da pessoa idosa, Saúde mental e
estratégias de atuação nos CAPS; Conceitos da Atenção Primaria em Saúde. Controle de
doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos
pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença
renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias.
Código de Ética e legislação profissional.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
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Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais.
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal.
Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras
quanto ao numero de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica.
Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito;
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida:
comprimento, valor, tempo e massa.
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 Bom Jesus do Sul, sua
subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 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;
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; 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.
CARGO: 302 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;
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina
em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 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 de primeiros socorros.
CARGO: 303 – GUARDIÃO
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 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 guardião. Noções básicas de atendimento ao
público. Noções básicas de serviço de segurança.
CARGO: 304 – 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, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e
executar outras atividades correlatas.

