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MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ. 

ANEXO III. 
 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

Para os Cargos Públicos - Referentes em Nível de Terceiro Grau. 
Figuras de linguagem (de palavras, de construção, de pensamento); Fonemas; Encontros vocálicos; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; 
Sinônimos e antônimos; Estrutura e formação das palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; 
Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da oração (sujeito, 
predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e predicativo); Termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto 
indireto, objeto indireto pleonástico, agente da passiva e complemento nominal); Termos acessórios 
da oração (adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal; 
Concordância nominal; Emprego das palavras “que”, “se” e “como”; Orações subordinadas 
substantivas, adverbiais, adjetivas e reduzidas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas; 
Abreviaturas, siglas e símbolos. 

 

Para os Cargos Públicos: – Referentes em Nível de Ensino Médio.  

Figuras de linguagem (de palavras, de construção, de pensamento); Fonemas; Encontros vocálicos; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; 
Sinônimos e antônimos; Estrutura e formação das palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; 
Numeral; Conjunção; Advérbio; Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da oração (sujeito, 
predicado, predicação verbal, classificação dos verbos quanto à predicação e predicativo); Termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto 
indireto, objeto indireto pleonástico, agente da passiva e complemento nominal); Termos acessórios 
da oração (adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal; 
Concordância nominal; Emprego das palavras “que”, “se” e “como”; Orações subordinadas 
substantivas, adverbiais, adjetivas e reduzidas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas; 
Abreviaturas, siglas e símbolos. 

 

Para os Cargos Públicos: – Professor 20 horas, Professor de Educação 

Infantil, Profissional de Educação Física e Pedagogo. 

Figuras de linguagem (de palavras, de construção, de pensamento); Fonemas; Encontros vocálicos; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; Estrutura 
e formação das palavras; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; Numeral; Conjunção; Advérbio; 
Pontuação; Análise sintática: Termos essenciais da oração (sujeito, predicado, predicação verbal, 
classificação dos verbos quanto à predicação e predicativo); Termos integrantes da oração (objeto 
direto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto, objeto indireto 
pleonástico, agente da passiva e complemento nominal); Termos acessórios da oração (adjunto 
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal; Concordância nominal; 
Emprego das palavras “que”, “se” e “como”; Orações subordinadas substantivas, adverbiais e 
adjetivas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas, Abreviaturas, siglas e símbolos. 

 

Para os Cargos Públicos: - Referentes em Nível de Ensino Fundamental Completo 

e Incompleto. 

Figuras de linguagem (de pensamento); Fonemas; Palavras homônimas e parônimas; Encontros 
vocálicos; Encontros consonantais; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Ortografia; Estrutura e 
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formação das palavras; Verbo; Substantivo; Adjetivo; Pronome; Conjunção; Advérbio; Numeral; 
Pontuação; Termos essenciais da oração (sujeito, predicado, predicação verbal, classificação dos 
verbos quanto à predicação e predicativo); Termos integrantes da oração (objeto direto, objeto direto 
preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto, objeto indireto pleonástico, agente da 
passiva e complemento nominal); Termos acessórios da oração (adjunto adnominal, adjunto 
adverbial, aposto, vocativo); Concordância verbal e nominal; Orações coordenadas sindéticas e 
assindéticas; Abreviaturas, siglas e símbolos. 

 

Para os Cargos Públicos: - Referentes em Nível Alfabetizado. 

Figuras de linguagem (de pensamento); Sinônimos e antônimos; Palavras homônimas e parônimas; 
Encontros vocálicos; Encontros consonantais; Sílaba – Tonicidade; Divisão silábica; Acentuação 
gráfica; Ortografia; Estrutura e formação das palavras; Verbo; Interjeição; Substantivo; Adjetivo; 
Pronome; Conjunção; Advérbio; Numeral; Pontuação; Sujeito; Predicado; Predicação verbal e suas 
classificações; Predicativo; Objetos direto e indireto; Aposto; Vocativo; Abreviaturas, siglas e 
símbolos. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE MATEMÁTICA: 

Para os Cargos Públicos em Nível de Terceiro Grau. 
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; 
Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades 
dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equações e inequações do 1.º e 2º graus; 
Sistema de equações do 1.º e 2º graus; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação 
biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Medidas 
de massa; Sistema monetário; Medidas de comprimento; Medidas de tempo; Medidas de área; 
Medidas de volume; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas 
no triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria 
plana (ponto,  reta,  plano,  semirreta  e  segmento  de  reta); Geometria; Polígonos,  corpos   
redondos;  Triângulos  semelhantes; Paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles; 
Geometria espacial (sólidos geométricos e suas planificações);  Geometria  analítica  (sistema  de  
coordenadas  cartesianas);  Equação da reta e da circunferência; Noções Básicas de Estatística: 
dados, tabelas, gráficos e medidas de dispersão; Porcentagem; Juros simples e juros compostos; 
Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e logarítmicas; 
Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Equações polinomiais; Equação 
algébrica; Progressão Aritmética e Progressão Geométrica (P. A. e P.G.)  e Números complexos.  

 
 

Para os Cargos Públicos: Professor 20 horas, Professor de Educação 

Infantil, Pedagogo e Professor de Educação Física. 

Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; 
Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades 
dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 1.º grau; Sistema 
de equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de 
Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Sistema monetário; Medidas de 
comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas 
de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no triângulo retângulo e 
trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria plana (ponto, reta,  plano,  
semirreta  e  segmento  de  reta); Polígonos,  corpos   redondos;  Triângulos  semelhantes; 
Paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e 
suas planificações); Geometria  analítica  (sistema  de  coordenadas  cartesianas;  Noções  de 
geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas cartesianas); Noções Básicas de  
Estatística: dados, tabelas, gráficos e medidas de dispersão; Porcentagem; Juros simples e juros 
compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e 
logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; 
Equações algébricas; Progressão Aritmética e progressão Geométrica (P. A. e P.G.)  e Números 
complexos.  
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Para os Cargos Públicos em Nível de Ensino Médio. 

Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números racionais; 
Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Propriedades 
dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 1.º grau; Sistema 
de equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação biquadrada; Teorema de 
Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Sistema monetário; Medidas de 
comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas 
de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações métricas no triângulo retângulo e 
trigonometria no triângulo retângulo); Funções trigonométricas; Geometria plana (ponto, reta,  plano,  
semirreta  e  segmento  de  reta); Polígonos,  corpos   redondos;  Triângulos  semelhantes; 
Paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles; Geometria espacial (sólidos geométricos e 
suas planificações); Geometria  analítica  (sistema  de  coordenadas  cartesianas;  Noções  de 
geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas cartesianas); Noções Básicas de  
Estatística: dados, tabelas, gráficos e medidas de dispersão; Porcentagem; Juros simples e juros 
compostos; Funções linear, quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e 
logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; 
Equações algébricas; Progressão Aritmética e progressão Geométrica (P. A. e P.G.)  e Números 
complexos.  

 

Para os Cargos Públicos em Nível de Ensino Fundamental Completo e 

Incompleto. 
Operações com números naturais; Operações com frações; Operações com números decimais; Área 
e perímetro das figuras planas; Porcentagem; Sistema Métrico Decimal; Medidas de capacidade; 
Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas de temperatura; Juros simples e  Equação do 1º 
grau: Resolução de equações e de problemas. 

 

Para os Cargos Públicos em Nível de Alfabetizado. 
Operações com números naturais; Operações com frações; Operações com números decimais; Área 
e perímetro das figuras planas; Porcentagem; Sistema Métrico Decimal;  Medidas de capacidade; 
Medidas de massa; Medidas de tempo e  Juros simples. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

01- PROFESSOR 20 HORAS. 
01- BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas – “Portfólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico”, Papirus 
Editora, 2017. 
02- KOCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti; MARINELLO, Adiane Fogali – “Leitura e 
Produção Textual: gêneros textuais do argumentar e expor”, Editora Vozes, 2014. 
03- ALMEIDA, Rita de Cássia Santos – “Práticas de Leitura e Produção de Texto”, Editora Vozes, 
2015. 
04- LAURITI, Nádia Conceição; MOLINARI, Simone G. S. – “Perspectivas da Alfabetização”, Paco 
Editorial, 2013. 
05- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
06- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 

 

02- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 
01- CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida; LUCENA, Regina Ferreira de – “Jogos e Brincadeiras na 
Educação Infantil”, Editora Papirus, 2012. 
02- RAPOPORT, Andrea e Colaboradores – “O Dia a Dia na Educação Infantil”, Editora Mediação, 
2017. 
03- AYRES, Sonia Nunes – “Educação Infantil: teorias e práticas para uma proposta pedagógica, 
Editora Vozes, 2012. 
04- MENA, Janet Gonzales; EYER, Dianne Widmeyer – “O cuidado com bebês e crianças pequenas 
na Creche (Um currículo de Educação e cuidados baseado em relações qualificadas), AMGH Editora 
Ltda, 2014. 
05- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
06- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
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03- PEDAGOGO. 
01- GOMES, Maria de Fátima Cardoso; SENA, Maria das Graças de Castro – “Dificuldades de 
Aprendizagem na Alfabetização”, Editora Autêntica, 2006. 
02- PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; ALMEIDA, Laurinda Ramalho – “O Coordenador 
Pedagógico e os Desafios da Educação”, Edições Loyola, 2008. 
03- LAURITI, Nádia Conceição; MOLINARI, Simone G. S. – “Perspectivas da Alfabetização”, Paco 
Editorial, 2013. 
04- BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas – “Portfólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico”, Papirus 
Editora, 2012. 
05- RAPOPORT, Andrea e Colaboradores – “O Dia a Dia na Educação Infantil”, Editora Mediação, 
2017. 
06- TEBEROSKY, Ana; CARDOSO, Beatriz – “Reflexões sobre o Ensino da Leitura e da Escrita”, 
Editora Vozes, 2000. 
07- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
 

04- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
 Os pressupostos históricos, filosóficos e políticos da educação física e Programa Academia da Saúde. 

 Métodos, princípios e regras das práticas desportivas. 

 Atividades Físicas para população especial - Avaliar em educação física. 

 Prática pedagógica em Educação Física: métodos e princípios. 

 Os aspectos do crescimento e desenvolvimento motor do indivíduo. 

 A relação pedagógica entre educação, esporte e aula de educação física. 

 Gestão de eventos (esporte, recreação e lazer).  

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

ACHOUR J. A Flexibilidade e alongamento: saúde e bem estar. São Paulo: Manole, 2009. 
BORSARI, J. R. Educação física da pré-escola à universidade: planejamento, programas e 
conteúdos. São Paulo: EPU, 2007. 
BRASIL, LDB. Lei Nº 9.394/96 e Lei 10.639/03 - Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 
DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática 
pedagógica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2008. 
FORTEZA, A. Direções De Treinamento: Novas Concepções Metodológicas. Bela Vista. Phorte, 
2010. 
GALLAHUE, David e OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte Editora, 2001. (Infância). 
GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Manual prático para avaliação em educação física. São 
Paulo. Ed. Manole. 2006. 
MAGILLL, R. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 1998.  
MALINA, R. M. BOUCHARD, C. Atividade física do atleta jovem: do crescimento à maturação. São 
Paulo: Roca, 2002. 
MARCELLINO, N C. Formação e desenvolvimento de pessoal em lazer e esporte. São Paulo: 
Papirus, 2003. 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de eventos. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 
MOREIRA, E. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. O que e como ensinar educação física na escola. 
Jundiaí, SP: Fontoura, 2009. 
PALMA, A. V. P.; OLIVEIRA, A. A. B.; PALMA, J. A. V. Educação física e a organização curricular: 
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Londrina: EDUEL, 2010. 
PIMENTEL, G. Lazer: fundamentos, estratégias e atuação profissional. São Paulo: Fontoura, 2003. 
POIT, Davi Rodrigues. Organização de eventos esportivos. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2006. 
ROCHA, A.A. Saúde pública: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008. 
SCARPATO, M. Educação física: como planejar as aulas na educação básica. São Paulo: 
Avercamp, 2007.  
SOARES, C. L. et al. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 2009. 
VAISBER, G. M.; MELLO, M.T. Exercícios na saúde e na doença. São Paulo: Manole, 2010. 
XAVIER, P. T. Métodos de ensino em educação física. São Paulo: Manole, 1986. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/academia_saude_cartilha.pdf 
PORTARIA Nº 2.681, de 07/11/2013. 
PORTARIA Nº 2.684, de 08/11/2013. 
Principais regras do Atletismo:  
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http://www.cbat.org.br/regras/ 
Principais regras do Basquetebol:  
http://www.cbb.com.br/arbitragem/regras 
Principais regras do Futebol:  
http://www.cbf.com.br/arbitragem 
Principais regras do Futsal:  
http://www.cbfs.com.br/ 
Principais regras do Handebol:  
http://www.brasilhandebol.com.br 
Principais regras do Voleibol:  
http://www.cbv.com.br/v1 

Bibliografias on-line: 

Cadernos interativos nº 02 - Ministérios do Esporte - Gestão de políticas públicas de esportes 
e lazer: princípios e pressupostos teóricos.  
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/368/CADERNO%20INTERATIVO%
202.pdf? sequence=1 
Cadernos interativos nº 03 - Ministérios do Esporte - Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/369/CADERNO%20INTERATIVO%
203.pdf? sequence=1 
Brincar, jogar, viver: Programa esporte e lazer da Cidade 
http://www.esporte.gov.br/arquivos/publicacoes/livroV2.pdf 
Sobrepeso e obesidade infantil; implicações de um programa de lazer físico-esporte 
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/364/sobrepeso_e_obesidade_infan
til_online.pdf? sequence=1 

 

05- AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E ALIMENTAÇÃO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
- Conhecimentos em: Relações humanas no trabalho; Relacionamento interpessoal no trabalho; 
Higiene pessoal no trabalho; Ética profissional; Noções básicas em primeiros socorros; Prevenção e 
combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Equipamentos de proteção individual - 
EPIs; e Telefones úteis de emergência. E outras atividades previstas para o cargo, tais como: 
Executar trabalho de limpeza nas escolas e demais unidades do Município; Abastecer com produtos 
de higiene, os banheiros das escolas e demais unidades do Município; Abastecer e conservar os 
bebedouros de água mineral existentes nas escolas e nos diversos setores da administração; 
Proceder a entrega de documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e outros; 
Executar atividades de inspeção de alunos; Preparar a merenda escolar, servi-la aos alunos e 
efetuar a limpeza dos utensílios; Preparar alimentação supervisionada em outras unidades do 
Município; Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os utensílios necessários; 
Executar tarefas de vigilância na portaria das escolas; Auxiliar nas atividades de recepção e 
encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e executar toda a qualquer outra tarefa não 
especificada, porém assemelhadas a essas funções descritas. 

 

06- AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
Conhecimentos em: Relações humanas no trabalho; Relacionamento interpessoal no trabalho; 

Higiene pessoal no trabalho; Ética profissional; Noções básicas em primeiros socorros; Prevenção e 

combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Equipamentos de proteção individual – 

EPIs; e Telefones úteis de emergência. E outras atividades previstas para o cargo, tais como: 

Executar trabalho de limpeza em todos os Órgãos e Unidades do Município, assim como nas ruas e 

demais Logradouros Públicos; Auxiliar no remanejamento de cargas e descargas de veículos, móveis 

e materiais das diversas instalações das diversas unidades; Efetuar cargas e descargas de materiais, 

manualmente ou utilizando equipamentos, tais como carrinhos de mão e alavanca; Abastecer, com 

produtos de higiene, os banheiros das unidades e Órgãos Públicos; Abastecer e conservar os 

bebedouros de água mineral existentes nas unidades e Órgãos Públicos; Proceder à entrega de 

documentos, revistas, jornais, periódicos, correspondências e outros; Executar atividades primárias 

de jardinagem, reparação do solo, capina, roça; Realizar plantio de diversas espécies de plantas, 

http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/368/CADERNO%20INTERATIVO%202.pdf
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/368/CADERNO%20INTERATIVO%202.pdf
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/369/CADERNO%20INTERATIVO%203.pdf
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/369/CADERNO%20INTERATIVO%203.pdf
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/364/sobrepeso_e_obesidade_infantil_online.pdf
http://www.cedes.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/364/sobrepeso_e_obesidade_infantil_online.pdf
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colheita e armazenamento dos produtos; Executar trabalhos de escavação de solo, abrindo valas e 

fossas; Abrir picadas e fixar piquetes; Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os 

utensílios necessários; Executar tarefas de vigilância e portaria em Escolas, Postos de Saúde, 

Prefeitura e demais Prédios Públicos Municipais, bem como de Logradouros Públicos; Auxiliar no 

trabalho de abastecimento de água do Município e Distritos; Auxiliar nas atividades de recepção e 

encaminhamento de pessoas, chamadas telefônicas e outros. Executar serviços de dedetização nas 

instalações dos prédios públicos e executar toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém 

assemelhada a essas funções descritas.  

07- AGENTE DE SERVIÇOS DA SAÚDE - NÍVEL II. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Lei do exercício profissional da Enfermagem; Código de ética dos profissionais de enfermagem; 
Legislação em Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; 
Terminologias; Assistência de enfermagem nos diferentes ciclos de vida; Saúde do adulto, da 
criança, da mulher, do adolescente e idoso; Processo e Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE); Segurança no trabalho: acidentes, riscos ambientais, equipamentos de proteção 
individual; Preparo e administração de medicamentos e oluções; Assistência de enfermagem no pré, 
trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem ao recém-nascido;  Assistência de enfermagem à 
gestante, puérpera, parturiente; Assistência de enfermagem à criança; Enfermagem na Assistência 
Integral à Saúde do Adulto e do Idoso;  Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus 
(DM); Rede de frios; Programa Nacional de Imunização;  Infecção hospitalar; Resíduos de serviços 
de saúde; Reprocessamento de materiais: limpeza, desinfecção, esterilização de artigos; 
Enfermagem em UTI e Primeiros socorros: atendimento de enfermagem ao paciente crítico, parada 
cardiorrespiratória, hemorragia, fratura, ferimentos, choque, vertigens, desmaios, crise convulsiva, 
queimaduras, insolação, intoxicações, mordida e picada de animais peçonhentos; Urgência e 
emergência; Assistência de enfermagem e afecções clínicas dos sistemas cardiovascular, 
respiratório, gastrointestinal, urinário, ginecológico, esquelético, neurológico; Fatores de risco, 
prevenção e assistência às neoplasias malignas; Estratégia Saúde da Família; Doenças de 
notificação compulsória; Educação em saúde; Assistência integral à saúde mental; Assistência de 
enfermagem em urgências psiquiátricas; Política Nacional de Saúde Mental e legislações; Redes de 
Saúde Mental; Transtornos Psiquiátricos;  Política Nacional de Humanização; Pacto pela Saúde 
2006; Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990;  Lei 8.080/90 de 19/9/1990; Assistência de 
Enfermagem na prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, sexualmente transmissíveis e 
de doenças crônicas e degenerativa; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Cadernos de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde; Nova Política Nacional de Atenção Básica e conhecimentos 
básicos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tais como: 1.Legislação e Políticas de Saúde 

Pública. 2. Programa Saúde da Família. 3. Política Nacional de Atenção Básica – PNAB. 4. Avaliação 
das áreas de risco ambiental e sanitário. 5. Trabalho em equipe e noções de ética e cidadania. 6. 
Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. 7. Noções básicas de saúde 
pública: Ações de Saúde da Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do Idoso. 8. Saúde 
mental. 9. Atenção à pessoa com deficiência. 10. Violência familiar. 11. Doenças transmitidas por 
vetores, insetos, moluscos, etc. 12. Princípios básicos de Legislação de Saúde Pública. 13. 
Acolhimento à demanda espontânea. 14. Grupos Educativos. 15. Vulnerabilidade Social. 16. Visita 
Domiciliar. 17. Doenças de notificação compulsória. 18. Calendário Básico de Vacinação da criança, 
adolescente, adultos e idoso. 19. Aleitamento materno. 20. Alimentação saudável. 21. Sistemas 
nacionais de Informação. 22. Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde.  
 
 

08- AGENTE DE OBRAS E CONSTRUÇÕES. 
Conhecimentos em: Relações humanas no trabalho; Relacionamento interpessoal no trabalho; 

Higiene pessoal no trabalho; Ética profissional; Noções básicas em primeiros socorros; Prevenção e 

combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Equipamentos de proteção individual - 

EPIs; Telefones úteis de emergência e outras atividades previstas para o cargo, tais como: Auxiliar 

na instalação e manutenção de instalações hidráulicas, tais como: bebedouros, pias, válvulas e 

outros; Auxiliar nos serviços ligados à construção civil, tais como: edificações, reparos de paredes, 

muros, calçadas, pinturas, preparo de argamassas e outros; Executar tarefas de abertura e 

fechamento de túmulos, junto ao Cemitério Municipal; Executar tarefas de alvenaria, carpintaria, 
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hidráulica, eletricidade e pintura de móveis e imóveis do Município; Manter a limpeza das 

ferramentas, afiando o corte, mantendo-os em perfeito estado para a utilização; Auxiliar na 

fabricação de tubos e concretos para a utilização em obras de canalização, controle à erosão obras 

similares, abastecendo a betoneira com material necessário, e posteriormente colocando nas formas 

a malha ferro e o concreto pronto e executar toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém 

assemelhada a essas funções descritas.  

09- AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – NÍVEL II. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
1) Determinações do Código de Trânsito Brasileiro quanto a:  
- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; Documentação exigida para condutor 
e veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e penalidades; Regras gerais de 
estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para veículos de emergência; 
Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A responsabilidade civil e criminal do 
condutor e o CTB. 
2) Regras de Direção Defensiva: 
- Acidente evitável ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil 
identificação da causa; Como evitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com 
pedestres e outros integrantes do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A importância 
de ver e ser visto; A importância do comportamento seguro na condução de veículos especializados; 
Comportamento seguro e comportamento de risco – diferença que pode poupar vidas; Estado físico 
e mental do condutor, consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas.  
3) Noções de Primeiros Socorros e Respeito ao Meio Ambiente:  
3.1 Noções de Primeiros Socorros: 
- Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou passageiro enfermo; Sinalização do local de 
acidente; Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, concessionária da via e outros;  
- Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; Cuidados com a vítima ou 
enfermo (o que não fazer); 
 3.2 Respeito ao Meio Ambiente: 
- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição 
ambiental causada por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão 
sonora; Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente.  
4) Relacionamento Interpessoal: 
- Aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de emergência; 
Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores 
do processo de circulação; Respeito às normas estabelecidas para segurança no trânsito; Papel dos 
agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 
(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições); Características 
dos usuários de veículos de emergência; Cuidados especiais e atenção que devem ser dispensados 
aos passageiros e aos outros atores do trânsito, na condução de veículos de emergência. 
5) Malha viária: 
Possuir conhecimentos de toda a malha viária do Estado do Paraná. 
Bibliografia: 
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei Nº 9.503/97 e Anexo I e II, com atualizações até 
31/07/2018. 
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções publicadas e em vigor até  
31/07/2018. 

 

10- AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas;  
Constituição do Estado do Paraná e suas emendas; 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município - Quadro Geral;  
Lei Orgânica do Município; 
Lei Nº. 8.666/1993 e suas alterações; 
Lei Nº 10.520 de 17/07/2002 Pregão;  
Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Registro de Preços; 
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Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 
Lei N° 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa);  
Lei Complementar Nº 101/00 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;  
Lei Complementar Nº. 95 de 26 de fevereiro de 1998;  
Manual de Redação da Presidência da República. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto Nº 1.171, 
de  22 de junho de 1994, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm;  

 Ato Administrativo: Conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação e revogação, Auto 
executoriedade, Ato simples, complexo e composto; Licitações: Modalidades, tipos princípios, 
Licitação dispensada, dispensável e inexigível ; Servidor Público: direitos e deveres individuais e 
coletivos; Contratos Administrativos: Ideia central sobre contrato, formalização e execução; Funções 
e competências privativas do Prefeito e da Câmara Municipal; Conhecimentos básicos sobre 
Processo Administrativo; Direitos e deveres; Ética e Cidadania; Noções em arquivos e protocolos, 
noções de atendimento ao público e telefone; Redigir ofício, portarias, decretos, edital, resolução, 
comunicação interna, protocolo, cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. 
INFORMÁTICA. 

 Hardware:  

 - Função dos principais dispositivos internos;  

 - Periféricos;  

 - Configuração de dispositivos.  

 Sistema Operacional Microsoft Windows:  

 - Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);  

 - Organização de pastas e arquivos;  

 - Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);  

 - Mapeamento de unidades de rede.  

 Editor de Textos Microsoft Word:  

 - Criação, edição, formatação e impressão;  

 - Criação e manipulação de tabelas;  

 - Inserção e formatação de gráficos e figuras;  

 - Geração de mala direta.  

 Planilha Eletrônica Microsoft Excel:  

 - Criação, edição, formatação e impressão;  

 - Utilização de fórmulas e funções;  

 - Geração de gráficos;  

 - Classificação e organização de dados.  

 Internet:  

 - Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);  

 - Recursos de sites de busca;  

 - Certificação digital;  

 - Infraestrutura; 

 - Protocolos.  

 

11- AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas;  
Constituição do Estado do Paraná e suas emendas; 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município - Quadro Geral;  
Lei Orgânica do Município; 
Lei Nº. 8.666/1993 e suas alterações; 
Lei Nº 10.520 de 17/07/2002 Pregão;  
Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Registro de Preços; 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 
Lei N° 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa);  
Lei Complementar Nº 101/00 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;  
Lei nº 4. 320/1964, 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.107-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2095-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
file:///C:/Advocacia/Downloads/Decreto%20Nº%201.171,%20de%20%2022%20de%20junho%20de%201994
file:///C:/Advocacia/Downloads/Decreto%20Nº%201.171,%20de%20%2022%20de%20junho%20de%201994
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fconcurseirabr.wordpress.com%2F2010%2F07%2F12%2Flicitacao-dispensada-dispensavel-e-inexigivel%2F&ei=_ARdVKa5DMucNr-tgkA&usg=AFQjCNHlXvOFGOugfjlZeYS6Hnt2krOgJg
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.107-2005?OpenDocument
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Lei Complementar Nº. 95 de 26 de fevereiro de 1998;  
Manual de Redação da Presidência da República. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto Nº 
1.171, de  22 de junho de 1994, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm;  
Decadência;  Prescrição; Anistia; Certidão Negativa; Auto de Infração; Notificação; Dívida Ativa; 
Lançamento de Tributos; Fiscalização; Imposto sobre Serviço de Qualquer  Natureza (ISSQN);  
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI); Credito Tributário;  Isenção; Obrigação Tributária; Sujeito Passivo; Sujeito Ativo; 
Processo Tributário  Administrativo (Impugnação de Auto de Infração). 

 Ato Administrativo: Conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação e revogação, Auto 
executoriedade, Ato simples, complexo e composto; Licitações: Modalidades, tipos princípios, 
Licitação dispensada, dispensável e inexigível ; Servidor Público: direitos e deveres individuais e 
coletivos; Contratos Administrativos: Ideia central sobre contrato, formalização e execução; Funções 
e competências privativas do Prefeito e da Câmara Municipal; Conhecimentos básicos sobre 
Processo Administrativo; Direitos e deveres; Ética e Cidadania; Noções em arquivos e protocolos, 
noções de atendimento ao público e telefone; Redigir ofício, portarias, decretos, edital, resolução, 
comunicação interna, protocolo, cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos e possuir 
conhecimentos sobre prestação de contas dos convênios em nível de Município, Estado e União. 
INFORMÁTICA. 

 Hardware:  

 - Função dos principais dispositivos internos;  

 - Periféricos;  

 - Configuração de dispositivos.  

 Sistema Operacional Microsoft Windows:  

 - Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);  

 - Organização de pastas e arquivos;  

 - Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);  

 - Mapeamento de unidades de rede.  

 Editor de Textos Microsoft Word:  

 - Criação, edição, formatação e impressão;  

 - Criação e manipulação de tabelas;  

 - Inserção e formatação de gráficos e figuras;  

 - Geração de mala direta.  

 Planilha Eletrônica Microsoft Excel:  

 - Criação, edição, formatação e impressão;  

 - Utilização de fórmulas e funções;  

 - Geração de gráficos;  

 - Classificação e organização de dados.  

 Internet:  

 - Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);  

 - Recursos de sites de busca;  

 - Certificação digital;  

 - Infraestrutura; 

 - Protocolos.  

 

12- AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS – TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
- Hardware: 
- Função dos principais dispositivos internos; 
- Periféricos; 
- Relações entre componentes; 
- Instalação e configuração de dispositivos; 
- Causas de falhas 
- Sistema Operacional Microsoft Windows: 
- Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle); 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2095-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
file:///C:/Advocacia/Downloads/Decreto%20Nº%201.171,%20de%20%2022%20de%20junho%20de%201994
file:///C:/Advocacia/Downloads/Decreto%20Nº%201.171,%20de%20%2022%20de%20junho%20de%201994
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fconcurseirabr.wordpress.com%2F2010%2F07%2F12%2Flicitacao-dispensada-dispensavel-e-inexigivel%2F&ei=_ARdVKa5DMucNr-tgkA&usg=AFQjCNHlXvOFGOugfjlZeYS6Hnt2krOgJg
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- Organização de pastas e arquivos; 
- Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); 
- Recursos de segurança do Windows; 
- Causas de falhas. 
- Aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel: 
- Suporte a erros comuns de configuração. 
- Redes de computadores (noções básicas): 
- Infraestrutura de redes 
- Organização de redes 
- Dispositivos que compõem as redes 
- Protocolos de comunicação 
- Internet: 
- Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); 
- Infraestrutura; 
- Recursos de segurança. 

 

 

13- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENFERMEIRO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Lei do exercício profissional; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Ética e Bioética; 
Legislação em Enfermagem; Entidades de Classe em Enfermagem; Enfermagem Médico-Cirúrgico; 
Administração em enfermagem; Preparo e administração de medicamentos em enfermagem; 
Processo de trabalho: consultas, supervisão, gerenciamento, educação permanente e trabalho em 
equipe; Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem; Visita e cuidado 
domiciliar; Prevenção e controle de infecção hospitalar e ambulatorial; Reprocessamento de 
materiais; Programa Nacional de Imunização; Técnicas e procedimentos de enfermagem; Saúde da 
criança: crescimento e desenvolvimento, doenças prevalentes da infância;  Saúde da mulher: saúde 
sexual, reprodutiva e materna, gestação, parto e puerpério, prevenção do câncer de colo do útero e 
mama, menopausa; Saúde do idoso: incapacidade cognitiva, imobilidade, incontinências, 
instabilidade postural; Saúde do Homem; Assistência de enfermagem a criança, adolescente, adulto 
e idoso em urgências e emergências, patologias e distúrbio do aparelho digestivo, pulmonar, 
cardiovascular, hematológico, endócrino, neurológico, urinário, renal, ginecológico e respiratório; 
Doenças de notificação compulsória; Política Nacional de Atenção às Urgências; Primeiros socorros; 
Risco ocupacional relacionado à exposição de agentes biológicos; Materiais e equipamentos para 
urgência e emergência; Triagem e classificação de risco; Assistência de enfermagem na infusão de 
drogas nas urgências e emergências;  Suporte básico e avançado de vida; Assistência de 
enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência de enfermagem em acidentes com 
múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências traumáticas na  criança, adolescente, 
adulto e gestante; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca 
associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas; Assistência 
de enfermagem em obstetrícia: trabalho de parto normal e apresentação distócica, emergências 
obstétricas. Assistência de enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem 
ao recém-nascido; Intoxicações exógenas; Psiquiatria e Saúde Mental em Enfermagem: assistência 
de enfermagem, patologias e urgência e emergência  psiquiátrica;  Reforma Psiquiátrica/Novo 
modelo assistencial/reabilitação psicossocial; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: 
queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados 
por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes; Políticas e legislação do SUS e Estratégia 
Saúde da Família; Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS; Pacto pela Saúde 2006; 
Norma regulamentadora 6 e 32; Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Lei 8.080/90 de 19 de 
setembro de 1990; Cadernos de Atenção Básica; Normas do Ministério da Saúde para atuação no: 
programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para 
DST e AIDS, para hanseníase,  hipertensão e diabetes; Vigilância em saúde; Indicadores de saúde; 
Sistemas de Informação em Saúde; Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: 
importância, métodos, atuação, resultados; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Política 
Nacional de Atenção Básica.  

 

 

14- AGENTE UNIVERSITÁRIO - FONOAUDIÓLOGO. 
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Desenvolvimento auditivo; Anatomia e fisiologia da audição; Avaliação audiológica completa; 
Triagem auditiva Neonatal; Classificação e etiologia das perdas auditivas; Processamento auditivo 
central; Emissões otoacústicas; BERA; Programa de conservação auditiva. Anatomia e fisiologia dos 
órgãos responsáveis pela fonação; Classificação das disfonias; Atuação fonoaudiológica nas 
disfonias da infância à terceira idade; Características dos diferentes tipos de voz. Desenvolvimento 
dos órgãos fonoarticulatórios; Funções orofaciais; Aleitamento materno; Atuação fonoaudiológica nas 
disfunções da Articulação Temporo Mandibular; Fissura labiopalatal; Distúrbios da deglutição. 
Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral; Alterações especificas do desenvolvimento da 
linguagem oral: diagnóstico e intervenção; Avaliação e tratamento dos distúrbios da comunicação; 
Autismo; Atuação fonoaudiológica nas Afasias; Linguagem nos processos de envelhecimento; 
Atuação fonoaudiológica nas escolas; Desenvolvimento da linguagem escrita; Diagnóstico 
fonoaudiológico dos distúrbios de leitura e escrita; Dislexia; Disgrafia; Disortografia; Discalculia; 
Leis, Decretos e Resoluções: 1. Lei 6965/81(Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de 
Fonoaudiólogo, e determina outras providências); 2. Lei 10.436/2002 (Dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências); 3. Decreto 87218/82 (Regulamenta a Lei 
6965/81, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras 
providências). 

 

 

15- AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO CLÍNICO GERAL. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Conhecimentos básicos em doenças: Cardiovasculares: hipertensão arterial, choque, insuficiência 
cardíaca, arritmias, doenças reumáticas, trombose venosa; Pulmonares: bronquite, pneumonia, 
insuficiência respiratória, enfisema pulmonar, neoplasia; Digestórias: diarréia, pancreatite, hepatites, 
gastrite, úlcera péptica, parasitoses intestinais, doença intestinal inflamatória, tumores de cólon; 
Renais: infecção urinária, insuficiência renal aguda e crônica, nefrolitíase; Hematológicas: anemias, 
púrpura, distúrbios de coagulação, linfoma, leucemia; Metabólicas e endócrinas: desnutrição, 
obesidade, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo; Neurológicas: acidente vascular cerebral, 
coma, epilepsia, cefaléia, encefalopatia, meningite; Psiquiátricas: depressão, pânico, demência, 
delírio, alcoolismo, abstinência alcoólica, surto psicótico; Reumatológicas: doença reumatóide, 
osteoartrose, osteoporose, gota, artrite infecciosa; Dermatológicas: escabiose, pediculose, eczema, 
dermatite de contato, onicomicose, urticária; Ginecológicas: vaginite, vaginose, doença inflamatória 
pélvica, cade, colo uterino; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças de notificação 
compulsória; Lei Nº. 8.080/90 de 19/09/1990 e suas alterações; Portaria Nº. 2048/GM/MS de 05 de 
novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências e Portaria Nº. 1600 
de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede 
de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

16- AGENTE UNIVERSITÁRIO - PSICÓLOGO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Teorias e Técnicas Psicológicas; Ética em Psicologia; Dinâmica Familiar; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicopatologia; Drogadição; Intervenções em saúde 
mental: Aconselhamento Psicológico, Psicoterapia Breve, Clínica Ampliada; Entrevista Psicológica; 
Avaliação Psicológica; Documentos elaborados por Psicólogos; Recrutamento, Seleção, Orientação, 
Treinamento, Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento Profissional; Equipe Multiprofissional; 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Nº 8.069 de 13/07/1990; Política Nacional do 
Idoso (PNI) Lei Nº 8.842 de 04/01/1994 e Decreto Nº 1.948 de 03/07/1996; Estatuto do Idoso – Lei Nº 
10.741 de 01/10/2003; Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Nº 13,146 de 06/06/2015; Estatuto 
da Juventude – Lei Nº. 12.852 de 05/08/2013; Lei Nº. 8.080/90 de 19/09/1990 e suas alterações. 

 

 

17- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENGENHEIRO CIVIL. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
1) ELEMENTOS DAS EDIFICAÇÕES: 
- Alvenaria, cobertura, vedações verticais e acabamentos. 
2) PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES: 
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- Obras de Infraestrutura, aterros e supra estrutura. 
3) IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS: 
- Locação de obras, escavações, aterros, obras de contenção e controle de águas superficiais, 
Topografia. 
4) PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS: 
- Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais, prevenção contra incêndio e elétricas.  
5) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO: 
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com a NBR 6118/2014. 
6) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA: 
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com a NBR 7190/1997.  
7) PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO: 
- Dimensionamento de elementos estruturais de acordo com as normas NBR 14762/2010 e NBR 
8800/2008.  
8) PLANEJAMENTO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: 
- Elaboração de memoriais descritivos, orçamentos, medições e cronogramas. 
9) LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES: 
- Lei de licitações e contrato administrativo nº 8666/1993. 
10) SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO: 
- Normas Regulamentadoras – NRs.  
11) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 
- Agregados, Aglomerantes, Aditivos, Tintas, Vidros, Aço e Madeira.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190. Projeto de estruturas de madeira. 
Rio de Janeiro, 1997, 107p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14762. Dimensionamento de estruturas 
de aço constituídas por perfis formados a frio. Rio de Janeiro, 2010, 87p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800. Projeto de estruturas de aço e de 
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro, 2008, 237p. 
BOTELHO, M.H.C.; MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. São Paulo: Editora Edgard 
Blücher, 3a Edição, 2002, 423p. 
LEONHARDT, F; MÖNNIG, E. Construções de Concreto. Editora Interciência, Vls. 1 a 6 - Rio de 
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(2001). 
AZEREDO, H. A. O Edifício e seu acabamento. Ed. Edgard Blucher Ltda. 1987. 
AZEREDO, H. A. O Edifício até sua cobertura. Ed. Edgard Blucher Ltda. 1997. 
BORGES, R. S.; BORGES, W. L. Instalações prediais hidráulico-sanitárias e de Gás. Editora Pini. 
1992.  
HIRSCHFELD, H. A Construção Civil e a Qualidade. Atlas (1996). 
HIRSCHFELD, H. Construção Civil Fundamental. Atlas (2000). 
MASSAD, F. Obras de Terra - Curso Básico de Geotécnica. Oficina de Textos. 2003. 
MESEGUER, A. G. Controle e Garantia da Qualidade na Construção. Pro Editores (1991). 
SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G. A Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras. SEBRAE 
– SINDUSCON SP Centro de Tecnologia de Edificações. Ed. Pini Ltda. 1996. 
SOUZA, U. E. L. Projeto e Implantação do Canteiro. Rosa Editora Ltda. 2008. 
Normas Regulamentadoras. 
CIMINO, R. Planejar para construir. São Paulo, Editora PINI, 1987. 
GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil. 2ª edição, São 
Paulo, Editora PINI, 1986. 
LIMMER, C.V. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro, Livros 
Técnicos e Científicos, Editora S.A., 1997. 
MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Livros Técnicos e Científicos 
Editora. 1996. 
RIPPER, E. Manual prático de materiais de construção - Recebimento, transporte interno, 
estocagem, manuseio e aplicação. 1ª edição, São Paulo, Editora PINI, 1995. 
TISAKA, M. Orçamento na Construção Civil - Consultoria, projeto e execução. Editora Pini. 2006. 
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YAZIGI, W. A técnica de edificar. 2ª edição, São Paulo, Editora PINI/Sinduscon-sp, 1999. 

 

 

 

 

18- AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
1. Zoonoses: 1.1 Zoonoses em geral. 1.1.1 Vigilância. 1.1.2 Vigilância. 1.1.3 Controle.  1.2 Raiva. 
1.2.1 Ações de vigilância prevenção. 1.2.2 Ações de controle. 1.3 Vacinação animal.  
2. Atividades das unidades de vigilância de zoonose. 2.1 Recolhimento de animais de relevância 
para a saúde pública. 2.1.1 Recepção de animais pela UVZ (Unidade de Vigilância sanitária). 2.1.2 
Remoção de animais. 2.1.3 Transporte. 2.2 Alojamento e manutenção dos animais recolhidos. 2.2.1 
Manutenção. 2.2.2 Cuidados. 2.2.3 Alimentação e hidratação. 2.2.4 Alojamento. 2.2.5 Higienização. 
2.2.6 Identificação de doenças nos animais alojados. 2.3 Destinação dos animais recolhidos. 2.4 
Necropsia. 2.4.1 Procedimentos pré-necrópsicos. 2.4.2 Recomendação para realização de necropsia. 
2.4.3 Exames complementares. 2.5 Biosegurança e saúde do trabalhador. 2.5.1 Biosegurança. 2.5.2 
Saúde do trabalhador. 2.5.3 Equipamento de proteção coletiva. 2.5.4 Equipamento de proteção 
individual. 2.6 Recursos necessários para remoção, alojamento e manutenção dos animais. 
3. Atividades laboratoriais. 3.1 Laboratório de diagnóstico de zoonose. 3.1.1Diagnostico das 
amostras. 3.1.2 Pesquisa de enteroparasitas. 313 Diagnostico laboratorial de zoonose. 3.2.1 Coleta, 
acondicionamento, conservação, armazenamento e transporte de espécimes de relevância para a 
saúde pública. 3.3 Biotério.  
4. Controle de populações de animais de referência para a saúde pública. 4.1Controle de roedores. 
4.1.1 Ações de vigilância e controle de roedores. 4.1.2 Ações direta de controle. 4.1.3 Monitoramento 
da infestação e avaliação dos resultados. 4.1.4 Procedimento e organização da estratégia de 
trabalho. 4.1.5 Organização da equipe de trabalho. 4.2 Controle e manejo de escorpiões. 4.2.1 
Definição da definição do problema. 4.2.3 Biossegurança e saúde do trabalhador no controle de 
escorpiões. 4.3 Controle de vetores. 4.3.1 Principais de relevância para a saúde pública. 4.3.4 
Transversalidade.  
5. Inspeção zoosanitária. 5.1 Atividades a serem desenvolvidas. 5.1.1 Procedimentos.  
6. Transversalidade  
7.  Educação em saúde. 7.1 Quanto aos animais domésticos e domesticados. 7.2 Quanto aos 
vetores. 7.3 Quanto aos roedores. 7.3.1 Medidas de anti ratização. 7.4 Quanto aos animais 
peçonhentos e venenosos. 7.4.1 Medidas preventivas. 7.5 Quanto a outras doenças e outros animais 
para a saúde pública. 7.5.1 Zoonoses de transmissão hídrica e alimentar. 7.6 Outras zoonoses.  
8. Biossegurança e saúde do trabalhador. 
9. Gerenciamento de resíduos. 
10. Epidemiologia veterinária.10.1 Uso da epidemiologia. 10.1.1 Determinação da origem da doença 
de causa conhecida. 10.1.2 Investigação e controle de doenças de causa desconhecida ou pouco 
compreendida.  
11. Sistema de Inspeção Sanitária. 11.1 Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 11.2 Constituição do 
Sistema de Inspeção Municipal. 11.2.1 Etapas para a constituição do SIM. 

 

 

19- AGENTE UNIVERSITÁRIO – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos. 
Seleção de medicamentos, aquisição, armazenamento (estoque mínimo e estoque máximo), 
distribuição, dispensação e assistência farmacêutica; Informática aplicada à farmácia; 
Farmacoeconomia e farmacovigilância; Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética; 
Princípios gerais de farmacodinâmica; Fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central e 
autonômico; Fármacos que atuam sobre o sistema cardiovascular e renal; Fármacos que atuam 
sobre o trato gastrointestinal; Fármacos antimicrobianos; Fármacos analgésicos, antitérmicos e 
antiinflamatórios; Fármacos contraceptivos; Farmacotécnica: elaboração de diferentes formas 
farmacêuticas; Controle de qualidade da produção farmacêutica; Dispensação e acondicionamento 
das formulações; Fitoterapia: plantas medicinais e fitoterápicos com atividades sobre o sistema 
nervoso central, gastrintestinal, cardiovascular, respiratório e genito-urinário; Política nacional de 
plantas medicinais e fitoterápicos;  Legislação e ética profissional; Conhecimentos sobre 
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equipamentos de proteção individual (EPIs); Lei Nº. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; Lei Nº. 8.142/90 de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde; Portaria Nº 344, de 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento 
técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

 
20- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

1. Botânica e fisiologia; 

2. Viveiro, produção de mudas e implantação da lavoura; 

3. Cultivares; 

4. Manejo de podas; 

5. Nutrição mineral e diagnóstico do estado nutricional; 

6. Recomendação de calagem, gessagem e adubação; 

7. Manejo de doenças, pragas e plantas daninhas; 

8. Cultivo de milho, feijão, soja, algodão, cana de açucar, café, mamona, mandioca, pastagem e 
plantio de sitros.    

9. Colheita e pós-colheita. 
 
 

21- AGENTE UNIVERSITÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL. 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
- Constituição Federal de 1988, Título VIII, da Ordem Social. Capítulo II, da Seguridade Social e 
Seção IV, da Assistente Social; 
- LOAS – Lei Nº 8.742/93; 
- PNAS, 2004; 
- NOB–RH, 2006; 
- Lei Nº 8.069 de 13/07/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
- Lei Nº 12.010 de 3 de agosto de 2009 - Altera as Leis nos 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Que Dispõe sobre adoção; 
- Lei Nº 12.962 de 8 abril de 2014 - Altera a Lei No 8.069 de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente;   Assegura a convivência da criança e do adolescente com os pais privados de 
liberdade; 
- Lei Nº 12 435/2011 -- Altera a LOAS e dá vida ao SUAS; 
- Lei Nº 8.842 de 04/01/94 - Política Nacional do Idoso – PNI; 
- Lei Nº 10.741/2.003 - Estatuto do Idoso; 
- Lei Nº 10.098 de 19/12/00 - Trata da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência; 
- Lei Nº 8.080/90 - Sistema Único de Saúde; 
- Lei Nº 8.662/93 - Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social; 
- Lei Nº 12.466 de 24 de agosto de 2011 - Dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 
- Lei Nº 7.853 de 24/10/89 - Exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
deficiências; 
- Resolução Nº 33 de 12 de dezembro de 2012 - Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social - NOB/SUAS; 
- Lei Nº 8.212 de 24 de julho de 1991- Lei Orgânica da Seguridade Social; 
- Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH); 
- Conferências Nacionais da Assistência Social; 
- Decreto Federal Nº 6.307/2007; Benefícios Eventuais; 
- Lei Nº 10.836/2004 - Cria o Programa Bolsa Família; 
- Decreto Nº 8.794 de 29 de junho de 2016 -- Altera o Decreto Nº 5.209 de 17 de setembro de 2004, 
que regulamenta a Lei Nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família e o 
Decreto Nº 7.492 de 2 de junho de 2011 que institui o Plano Brasil Sem Miséria e dá outras 
providências; 
- Instâncias de Negociação e Pactuação do SUAS; 
- Lei Nº 12.317/10 - Refere-se a duração do trabalho do Assistente Social; 
- Lei Nº 13.146 de 6/07/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.962-2014?OpenDocument
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- Lei Nº 13.106 de 17 de março de 2015 - Altera a Lei No 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 
- Lei Nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha;  
- Lei Nº 11.258 de 30 de dezembro de 2005 - Refere-se ao serviço de atendimento a pessoas que 
vivem em situação de rua; 
- Decreto Nº 7.508/2011 - Regulamenta organização do Sistema Único de Saúde – SUS; 
- Lei Nº 13.466 de 12 de julho de 2017 - Altera a Lei Nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 que dispõe 
sobre o estatuto do idoso; 
- Lei Nº 13.348 de 10 de outubro de 2016 - Altera a Lei Nº 12.722 de 3 de outubro de 2012; 
- Lei Nº12.435 de 6 de julho de 2011- Altera a Lei Nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social. 
 
 

22- EMPREGO PÚBLICO - AGENTE UNIVERSITÁRIO - CIRURGIÃO DENTISTA. 

As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese; Anatomia; Fisiologia; Endodontia; Radiologia; 
Estomatologia; Clínica Odontológica; Farmacologia e Terapêutica aplicada a Odontologia; Educação 
em Saúde Bucal; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Epidemiologia aplicada à 
odontologia; Níveis de prevenção, de atenção e de aplicação; Sistema Único de Saúde (SUS); 
Políticas Públicas de Saúde Bucal do Estado do Paraná; Microbiologia oral; Etiologia da doença 
cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e controle da doença 
cárie; Saliva e seus componentes; Princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo 
dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos;  Materiais restauradores provisórios; (ART - 
Tratamento restaurador atraumático); Cirurgia oral menor; Medicação pré e pós-cirúrgica. 

 

 
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de 

Edital da Prefeitura Municipal, no Jornal Gazeta Regional de Goioerê, na Cidade de Goioerê, Estado 
do Paraná, Órgão Oficial do Município de Moreira Sales e nos Site: www.moreirasales.pr.gov.br e  
http://www.ruffoconcursos.com.br 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Moreira Sales, Estado do 

Paraná, aos 15 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Rafael Brito do Prado 

Prefeito Municipal.  

http://www.moreirasales.pr.gov.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/

