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ANEXO III. 
Integrante do Concurso Público de Nº 001/2017. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 
CONTEÚDOS - LÍNGUA PORTUGUESA. 

 
Para os Cargos Públicos - Referentes em nível de Terceiro Grau. 
Figuras de linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão 
silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; 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, 
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”. 

 
Para os Cargos Públicos – Referentes em nível de Ensino Médio. 
Para os Cargos Públicos – Professor de Educação Infantil e Professor do Ensino 
Fundamental. 
Figuras de linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão 
silábica; Crase; Palavras homônimas e parônimas; Emprego dos porquês; 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, 
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”. 
 
Para os Cargos Públicos - Referentes em Nível - Ensino Fundamental Completo e 
Incompleto. 
Palavras homônimas e parônimas; Encontros vocálicos; Encontros consonantais; Divisão 
silábica; Acentuação gráfica; Ortografia; Estrutura e formação das palavras; Verbo; 
Substantivo; Adjetivo; Pronome; Conjunção; Advérbio; Numeral; Pontuação; Sujeito e suas 
classificações; Predicação verbal; Aposto; Vocativo. 
 
CONTEÚDOS - MATEMÁTICA. 

 
Para os Cargos Públicos - Referentes 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: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e 
cossecante; Geometria plana (ponto, reta,  plano,  semirreta  e  segmento  de  reta); Geometria; 
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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: tabelas e gráficos; Estatística: média, moda, mediana, desvio 
padrão; 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; P. A. e 
P.G. e Números complexos.  

 
Para os Cargos Públicos - Referentes em nível de Ensino Médio. 
Para os Cargos Públicos – Professor de Educação Infantil e Professor do Ensino 
Fundamental. 

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: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante; 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); Dados, tabelas e gráficos; Estatística: média, moda, mediana, 
desvio padrão; 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; P. A. e P.G. e 
Números complexos.  
 
Para os Cargos Públicos - Referentes em Nível - Ensino Fundamental Completo e 
Incompleto. 

Operações com números naturais; Operações com frações; Operações com números decimais; 
Área e perímetro das figuras planas; Porcentagem; Medidas de capacidade; Medidas de 
massa; Medidas de tempo e Juros simples. 
 
CONTEÚDOS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
01 - CARGO PÚBLICO: AGENTE TRIBUTÁRIO I:  
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas;  
Constituição do Estado do Paraná e suas Emendas;  
Código Tributário Nacional Lei Nº. 5.172 de 25/10/1966;  
Lei Complementar Nº 101/00 de 04/05/2000; 
Lei Nº 6.830/80 de 22/09/1980;  
Lei Nº 8.666/93 de 21/06/1993 suas alterações;  
Lei Nº. 10.520 de 17/07/2002; 
Decreto Nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013; 
Lei Nº 4.320/64 de 17/03/1964;  
Lei Orgânica do Município;  
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município; 
Contratos Administrativos: Idéia central sobre contrato, formalização e execução. Decadência; 
Prescrição; Anistia; Certidão Negativa; Auto de Infração; Notificação; Divida Ativa; Lançamento 
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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);  
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: Idéia 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. 
Possuir conhecimentos de informática sobre:  
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos; Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: 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 e Libre office Writer: 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 e Libre office Calc: 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 e 
Protocolos. 
 
02 - CARGO PÚBLICO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I:  
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 ;  
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 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. 9.784 de 29 de janeiro de 1.999; 
Lei Nº. 9.717 de 27 de novembro de 1.998; 
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: Idéia 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, 
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edital, resolução, comunicação interna, protocolo, cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, 
memorandos. 
INFORMÁTICA. 
Possuir conhecimentos de informática sobre:  
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos; Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: 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 e Libre office Writer: 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 e Libre office Calc: 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 
e Protocolos. 
 
03- CARGO PÚBLICO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO:  
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
Conhecimentos em: Relações humanas no trabalho; Ética no trabalho; Relacionamento 

interpessoal; Higiene pessoal no trabalho; Noções básicas em primeiros socorros; Prevenção e 
combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Medidas para prevenção de 
acidentes de trabalho; Equipamentos de proteção individual - EPIs; Telefones úteis de 
emergência; Conhecimentos básicos em: Varrição das vias públicas; Amontoamento e 

recolhimento de detritos e fragmentos; Reparos e consertos em instalações físicas, móveis, 
utensílios e outros; Serviços de jardinagens; Plantio de gramas, árvores e flores; Manutenção 
de jardins; Serviço de aguar gramas e outras plantas; Podas de árvores e cortes; Recolhimento 
de árvores podadas; Limpeza e conservação de áreas verdes; Serviços de capinação em 
guias, calçadas,  margens de rio e outros; Lavagem das vias públicas; Pintura em guias, 
sarjetas, meio-fio, alambrados e outros; Serviços de aberturas de valeta; Serviços de limpeza 
de galerias de águas pluviais e bocas-de-lobo; Serviço de vigilância em (praças, jardins, 
logradouros e outros); Tarefas gerais básicas de carpintaria, encanamento, marcenaria e 
pintura; Serviços básicos com hortas; Tipos de lixo; Características do lixo; Acondicionamento 
do lixo; Recipientes para armazenamento de cada tipo de lixo; Reciclagem; Materiais 
recicláveis e não recicláveis; Equipamentos auxiliares de remoção do lixo; Limpeza de bueiros; 
Limpeza de ralos; Limpeza de meio-fio; Limpeza de boca-de-lobo, galerias de águas pluviais; 
Materiais, instrumentos e equipamentos de trabalho; Zelo e conservação pelos materiais de 
uso diário e permanente no trabalho. 
 
04- CARGO PÚBLICO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO:  
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
Conhecimentos gerais em: Relações humanas no trabalho; Ética profissional; 
Relacionamento interpessoal; Higiene pessoal no trabalho; Noções básicas em primeiros 
socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Medidas para 
prevenção de acidentes de trabalho; Equipamentos de proteção individual - EPIs; Telefones 
úteis de emergência. Conhecimentos gerais em: Tarefas de zeladoria, limpeza geral (móveis, 
paredes, tetos, portas, janelas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes, vidros, 
espelhos, persianas, utensílios, pias, pátios, carpetes e outros); Tipos de limpeza; Métodos e 
equipamentos de limpeza de superfície; Limpezas: concorrente, terminal, imediata de 
manutenção; Serviços de espanar, lavar, encerar, lustrar; Limpeza e arrumação de banheiros e 
toaletes; Condições de higiene e conservação do ambiente de trabalho; Coleta do lixo; Tipos 
de lixo; Características do lixo; Acondicionamento do lixo; Recipientes para armazenamento de 
cada tipo de lixo; Reciclagem; Materiais recicláveis e não recicláveis; Equipamentos auxiliares 
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de remoção do lixo; Serviços de varredura/varrição; Varrições manual e mecanizada de 
limpeza; Métodos e técnicas de varrição; Produtos de limpeza; Uso e diluição de produtos de 
limpeza; Materiais e equipamentos de trabalho; Preparo de café, chá, suco e outros; Serviços 
de servir café, chá, água, suco e outros; Zelo pelos materiais de uso diário e permanente. 
 
05 - CARGO PÚBLICO: 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 crianças e adultos com patologias clínicas de aparelho digestivo, 
pulmonar, cardiovascular, hematológico, endócrino, neurológico, urinário, renal, ginecológico; 
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; Assistência de enfermagem a 
criança, adolescente, adulto e idoso, incluindo urgências e emergências de distúrbios 
respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, hematológicos, metabólicos, renais, neurológicos, 
musculoesqueléticos; Assistência de enfermagem nas emergências obstétricas: trabalho de 
parto normal e apresentação distócica, hipertensão, hemorragia, abortamento; Assistência de 
enfermagem às vítimas de violência sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; 
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 no adulto, criança, adolescente e gestante: 
traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, genitourinário, fraturas 
expostas, fraturas de coluna, de membros; Intoxicações exógenas; Assistência de enfermagem 
em urgências psiquiátricas: tentativa de suicídio, depressão, agitação psicomotora; Assistência 
de enfermagem nas injúrias ambientais: queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, 
aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos peçonhentos e 
traumatizantes; Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada 
cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências 
cardiotoxicológicas;  Estratégia Saúde da Família; Psiquiatria e Saúde Mental em Enfermagem; 
Reforma Psiquiátrica/Novo modelo assistencial/reabilitação psicossocial; 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, para hipertensão e de diabético; 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. 
 
06 - CARGO PÚBLICO: FARMACÊUTICO:  
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; 
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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 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. 
 
07 - CARGO PÚBLICO: FISIOTERAPEUTA: 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
1. Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório; 2. 
Fisiologia humana: neurofisiologia, fisiologia muscular, fisiologia do exercício, fisiologia 
circulatória e respiratória; 3. Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes 
agentes físicos: calor, água, luz, eletricidade, vibrações mecânicas; 4. Cinesiologia: princípios 
básicos de biomecânica, análise dos movimentos articulares; 5. Fisioterapia Aplicada a 
ortopedia, traumatologia, esportiva, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, 
pediatria, dermatologia e estética, terapia intensiva, gineco-obstetrícia; 6. Avaliação funcional: 
testes e provas de função muscular, testes da função pulmonar (espirometria e 
manovacuometria), testes propedêuticos ortopédicos e neurológicos; 7. Recursos 
fisioterapêuticos: cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, 
fototerapia, hidroterapia; 8. Noções de interpretação radiológica; 9. Oxigenoterapia; 10. 
Ventilação não-invasiva. CPAP; 11. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos 
ventilatórios, parâmetros ventilatórios, ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, 
desmame, extubação, efeitos fisiológicos, repercussões hemodinâmicas, efeitos adversos; 12. 
Desenvolvimento motor normal até o primeiro ano de vida; 13. Desenvolvimento motor anormal 
na paralisia cerebral; 14. Fisioterapia Baseada em evidências. 
Bibliografia sugerida: 
ELLIS, Elizabeth & ALISON, Jennifer. Fisioterapia cardiorrespiratória prática. Rio de Janeiro: 

Revinter, 1997. 
HEBERT, Sizínio et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3 ed. Porto Algre: 
Artmed, 2003. 
KITCHEN, Sheila e BAZIN, Sarah. Eletroterapia de Clayton. 10 ed. São Paulo: Manole, 1998. 
MAGEE, David J. Avaliação musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2002. 
MCARDLE, William D., KATCH, Frank I., KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: energia, 
nutrição e desempenho humano. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
NORKIN, Cynthia C. & LEVANGIE, Pámela K. Articulações – estrutura e função: uma 
abordagem prática e abrangente. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 
O’SULLIVAN, Susan B., SCHMITZ, Thomas J. (e colaboradores). Fisioterapia: avaliação e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2004. 
POLDEN, Margaret & MANTLE, Jill. (com contribuição de WHITEFORD, Bárbara & KEATING, 
Diana). Fisioterapia em obstetrícia e ginecologia. 2 ed. São Paulo: Santos, 1997. 
SHEPHERD, Roberta B. Fisioterapia em pediatria. 3 ed. São Paulo: Santos, 1996. 
UMPHRED, Darcy Ann (edit). Fisioterapia neurological. Trad. Lilia Bretenitz Ribeiro, 4 ed. 
Barueri (SP): Manole, 2004. 
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WEBBER, Barbara A PRYOR, Jennifer A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos 
2 ed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 
WEST, J. B. Fisiologia respiratória. 6. ed. Barueri, SP: Manole, 2002. 199 p. 
SCANLAN, C. L.; WILKINS, R. L.; STOLLER, J. K. Fundamentos da terapia respiratória de 
Egan. 
Barueri, SP: Manole, 2000. 1284 p. 
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas clínicas. Barueri, 
SP: Manole, 2005. 582 p. 
KOPELMAN, B; MIYOSSHI, M.; GUINSBURG, R. Distúrbios respiratórios no período 
neonatal. São Paulo: Atheneu, 1998. 600 p. 
CARVALHO, W. B. et al. Ventilação pulmonar mecânica em pediatria e neonatologia. 2. ed. 
São Paulo: Atheneu, 2005. 601 p. 
GUI, Postiaux, Fisioterapia Respiratória Pediátrica 2 Edição Editora Artmed. 
PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS: UMA METODOLOGIA PARA A BOA PRÁTICA 
FISIOTERAPÊUTICA.  
http://www2.pucpr.br/reol/public/7/archive/0007-00000201-
PRATICA_BASEADA%5B1%5D....PDF 
Pesquisa em fisioterapia: a prática baseada em evidências e modelos de estudos 
http://www.crefito3.com.br/revista/usp/01_04/Pages%20from%20pg01_60-43a48.pdf 
 
08 - CARGO PÚBLICO: FONOAUDIÓLOGO:  
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). 
 
09 - CARGO PÚBLICO: MÉDICO PEDIATRA:  
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e 
desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-sicomotor, 
Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, 
desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias 
congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. 
Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de 
mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. 
Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, 
Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios 
neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. 
Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 

http://www.novaolimpia.pr.gob.br/
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Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. 
Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, 
Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 
Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. 
Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. 
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. 
Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. 
Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais 
peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Síndrome de ma absorção intestinal. 
 
10 - CARGO PÚBLICO: MOTORISTA – CNH – CATEGORIA “ D”:  
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 07-12-2017. 
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções publicadas e em vigor até 
07-12/2017. 
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11 - CARGO PÚBLICO: NUTRICIONISTA: 
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos: 
Técnica Dietética: conceitos, seleção e preparo de alimentos, características e qualidade dos 
alimentos; Código de Ética Profissional; Macronutrientes e Micronutrientes; Avaliação 
Nutricional; Nutrição nos diferentes ciclos de vida: gestantes e lactantes, crianças e 
adolescentes, adultos e idosos; Obesidade e Cirurgia Bariátrica; Alimentos funcionais e 
antioxidantes; Interação entre droga e nutriente; Imunologia; Saúde Pública: doenças 
carenciais, doenças crônicas, atuação do nutricionista na atenção primária a saúde, 
epidemiologia; Sistemas e Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional: PNSAN (Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), LOSAN (Lei Orgânica de Segurança Alimentar 
e Nutricional), CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), SISAN 
(Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), CAISAN (Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional), SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), 
PAA (Programa de Aquisição de Alimentos); Interpretação de exames laboratoriais; Terapia 
nutricional parenteral e enteral; Programa Nacional de Alimentação Escolar; Alimentação 
Coletiva: planejamento físico e funcional das unidades de alimentação e nutrição, organização, 
gerenciamento de Recursos Humanos, controle Higiênico-Sanitário, planejamento de 
cardápios; SUS; Patologia e dietoterapia: na obesidade, doenças hepáticas e pancreáticas, 
doenças intestinais, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças gastrointestinais, doenças 
cardiovasculares, doenças renais, câncer; Microbiologia. 
 
12 - CARGO PÚBLICO: OPERADOR DE MÁQUINA I – CNH - CATEGORIA “ C”:  
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 
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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 07-12-2017. 
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções publicadas e em vigor até 
07-12/2017. 
 
13- CARGO PÚBLICO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
As perguntas serão elaboradas de acordo com os conteúdos constantes nas 
bibliografias abaixo: 
1. BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza - Projetos Pedagógicos na 
Educação Infantil, Artmed, 2008. 
2. HOFFMANN, Jussara – Avaliação na Pré-escola: Um olhar sensível e reflexivo sobre a 
criança, Mediação, 2006. 
3. CARVALHO, Marlene – Alfabetizar e Letrar: Um diálogo entre a Teoria e a Prática, Editora 
Vozes, 2014. 
4. MANTOAN, Maria Teresa Eglér – O Desafio das Diferenças nas Escolas; Editora Vozes, 
2013, 2ª impressão janeiro de 2016. 
5. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
6. MOYLES, Janet R. – Só Brincar? O Papel do Brincar na Educação Infantil, Editora Artmed, 

2002, reimpressão 2007.  
 
14- CARGO PÚBLICO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL:  
As perguntas serão elaboradas de acordo com os conteúdos constantes nas 
bibliografias abaixo: 
1. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
2. ZATZ, Silvia; ZATZ, André; HALABAN, Sérgio - Brinca Comigo? Tudo Sobre Brincar e os 
Brinquedos, Editora Appris, Editora Marco Zero, 2007 
3. MENDONÇA, Fabiana Luzia de Rezende; SILVA, Daniele Nunes Henrique - Formação 
Docente e Inclusão – Para uma Nova Metodologia, Editora Appris, 2015. 
4. LERNER, Delia – Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário, Editora 
Artmed, 2002. 
5. FRANCHI, Eglê – Pedagogia do Alfabetizar Letrando: da oralidade à escrita, Editora Cortez, 

2012. 
6. HOFFMANN, Jussara – AVALIAR: respeitar primeiro, educar depois, Editora Mediação, 
2008. 
 
15 - CARGO PÚBLICO: 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; Pessoa Portadora de Deficiência 
– Lei Nº 10.098 de 19/12/2000, Lei Nº 7.853 de 24/10/1989 e Decreto Nº. 3.298 de 20/12/1999; 
Estatuto da Juventude – Lei Nº. 12.852 de 05/08/2013; Lei Nº. 8.080/90 de 19/09/1990 e suas 

http://www.novaolimpia.pr.gob.br/
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alterações. 
 
16- CARGO PÚBLICO: SUPERVISOR DE SERVIÇOS URBANOS E RODOVIÁRIOS:  
Conhecimentos gerais em: Relações humanas no trabalho; Ética profissional; 

Relacionamento interpessoal; Higiene pessoal no trabalho; Noções básicas em primeiros 
socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Medidas para 
prevenção de acidentes de trabalho; Equipamentos de proteção individual - EPIs; 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas;  
Constituição do Estado do Paraná e suas emendas; 
Lei Nº. 9.503 de 23 de setembro de 1.997 e suas atualizações; 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município;  
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 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;  
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. 
INFORMÁTICA. 
Possuir conhecimentos de informática sobre:  
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos; Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: 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 e Libre office Writer: 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 e Libre office Calc: 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 
e Protocolos. 
 
17 - CARGO PÚBLICO: TELEFONISTA:  
As perguntas serão elaboradas de acordo com esses conteúdos:  
Conhecimentos gerais em: Relações humanas no trabalho; Ética profissional; 
Relacionamento interpessoal; Higiene pessoal no trabalho; Noções básicas em primeiros 
socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; Segurança no trabalho; Medidas para 
prevenção de acidentes de trabalho; Equipamentos de proteção individual - EPIs; Telefones 
úteis de emergência. Conhecimentos gerais em: Atuação da telefonista; Qualidades para o 
bom atendimento telefônico;  Operar equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações 
internas e externas; Tipos de ligações; Recebimento e transferência de chamadas para o ramal 
solicitado; Transmitir informações corretamente; Prestar informações; Consultar listas 
telefônicas; Pesquisar banco de dados telefônico; Manter atualizado cadastro dos números de 
ramais e telefones úteis para o órgão; Controle das ligações telefônicas efetuadas, anotando 
em formulários apropriados; Equipamentos básicos de uso profissional; Equipamentos: CPCT - 
Central Privada de Comunicação Telefônica, PABX (Private Automatic Branch Exchange), KS ( 

Key System); Linha tronco; Tipos de ramais; Princípios e ações para o bom atendimento 
telefônico; Linguagem telefônica; Uso da voz/fala; Siglas e operações telefônicas. 
 
INFORMÁTICA. 

http://www.novaolimpia.pr.gob.br/
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
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Possuir conhecimentos de informática sobre:  
Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos; Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: 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 e Libre office Writer: 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 e Libre office Calc: 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 
e Protocolos. 

 
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no 

Painel de Edital da Prefeitura Municipal, no Jornal Umuarama Ilustrado, na Cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, Órgão Oficial do Município de Nova Olímpia e nos Sites: 
http://www.novaolimpia.pr.gov.br/ e http: e http://www.ruffoconcursos.com.br/ 

 

Nova Olímpia/PR, 11 de dezembro de 2017. 
 

 
 

_________________________ 
Prefeito Municipal. 

João Batista Pacheco 
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