CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR
ANEXO II – DO EDITAL Nº 064/2017
*Atualizado conforme Retificação nº 01, de 25 de maio de 2017

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras.
Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita
de frases.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º
e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade;
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração, equações e expressões
numéricas. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de
mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as
famílias); Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, reservatório, vetores de doenças, via de
transmissão de doenças. Indicadores de saúde. Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico
comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade:
Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Dengue, Hepatites, Leptospirose, Tuberculose, Meningite, Rubéola, Sarampo, Tétano, Neoplasias, Saúde
Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo
Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados
básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança,
Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância,
Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes);
Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da família). Educação em saúde.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações entre sequência de fatos
ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, masculino e feminino, antônimo e
sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras); Raciocínio
Espacial e Raciocínio Temporal. Comparações. Calendários. Numeração, equações e expressões numéricas.
Contagem, medição, avaliação e quantificação. Simetria. Perímetro e área de figuras planas. Questões envolvendo
o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; problemas sobre as
quatro operações fundamentais da matemática.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Noções gerais sobre: Limpeza e higiene em geral; Remoção de lixos e detritos; Apoio operacional: jardinagem,
cultivo de plantas, trabalho com a terra; Segurança e higiene do trabalho; Equipamentos de Segurança (E.P.I. e
E.P.C.); Ferramentas e equipamentos da área; Sistemas e produtos de limpeza; Limpeza de equipamentos e
conservação de materiais;Coleta e reciclagem de lixo e detritos; Noções gerais de primeiros socorros; Uso de EPIs;
Prevenção de Acidentes; Organização do local de trabalho.

CARPINTEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras.
Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração.Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita
de frases.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º
e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade;
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração, equações e expressões
numéricas. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Leitura e interpretação de desenhos; Uso do metro articulado, trena, esquadro, compasso; Técnicas básicas de
reformas de móveis; técnicas de envernizamentos e pinturas; técnicasde colocação de forro; uso e conhecimento de
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maquinários de marcenaria; uso e manuseio de serras elétricas; noções sobre medidas de madeira (cálculo cúbico e
em metros quadrados); Identificação de madeira e o seu uso; Orçamentos de custo de mão-de-obra e material a ser
utilizadoemobras;Técnicas de caixarias para construção; Noções gerais de primeiros socorros; Uso de EPIs;
Combate e prevenção a incêndios; Prevenção de Acidentes; Organização do local de trabalho.

MOTORISTA II

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras.
Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração.Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita
de frases.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º
e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade;
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração, equações e expressões
numéricas. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Conhecimentos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro e suas atualizações: Regras de direção, Infrações e
penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação; Direção defensiva: gerenciamento de risco
(conceito, via, veículo, condutor, pedestre e situações adversas); Sinalização de Trânsito; Noções de primeiros
socorros; Manutenção e conservação de veículos; Noções de logística e movimentação de cargas; Equipamentos
Obrigatórios; Noções básicas de mecânica: sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão,
freios, direção e transmissão.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E OPERADOR DE MOTONIVELADORA
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações entre sequência de fatos
ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, masculino e feminino, antônimo e
sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras.); Raciocínio
Espacial e Raciocínio Temporal. Comparações. Calendários. Numeração, equações e expressões numéricas.
Contagem, medição, avaliação e quantificação. Simetria. Perímetro e área de figuras planas. Questões envolvendo
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o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; Diagramas lógicos e
leis de formação; problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Conhecimentos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro e suas atualizações: Regras de direção, Infrações e
penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação; Direção defensiva: gerenciamento de risco
(conceito, via, veículo, condutor, pedestre e situações adversas); Sinalização de Trânsito; Noções de primeiros
socorros; Manutenção e conservação de máquinas; Noções de logística e movimentação de cargas; Equipamentos
Obrigatórios; Operação e segurança da máquina no trabalho; Noções básicas de mecânica: sistemas de
alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão; Uso de EPIs.

TRATADOR DE ANIMAIS
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras.
Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração.Classificação das
palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita
de frases.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º
e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade;
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração, equações e expressões
numéricas. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS DO CARGO
Adestramento de Animais; Alimentação de animais da pecuária; Assessoria em intervenções cirúrgicas; Atividades
de Apoio; Calendário de Vacinas, aplicação e manipulação de medicamentos e vacinas; Condicionamento de
animais; Conhecimentos de doenças infectocontagiosas em Saúde Pública Veterinária, determinadas por: bactérias,
vírus e protozoário; Imobilização de animais durante a realização de exames; Instrumentos cirúrgicos, clínicos e de
laboratórios veterinários; Manejo de animais da pecuária; Material de Contenção e manipulação de animais;
Monitoramento da saúde de animais da pecuária; Noções de coleta de material para exames clínicos e radiológicos;
Noções de empacotamento e destinação de material cirúrgico; Noções de esterilização e assepsia; Noções de
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higiene de animais e recintos; Noções de tratamento clínico e preventivo; Pesquisas, necropsias e sacrifícios de
animais; Procedimento e realização de técnicas de inseminação artificial e castração; Sanidade dos animais.
Zoonoses.

ZELADOR

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações entre sequência de fatos
ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, masculino e feminino, antônimo e
sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras); Raciocínio
Espacial e Raciocínio Temporal. Comparações. Calendários. Numeração, equações e expressões numéricas.
Contagem, medição, avaliação e quantificação. Simetria. Perímetro e área de figuras planas. Questões envolvendo
o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; Diagramas lógicos e
leis de formação; problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Segurança no Trabalho; Noções básicas de conservação de utensílios e materiais, faxinas, organização produtos de
higiene e limpeza (dosagens, formas de utilização, indicações e usos); Noções de higiene e saúde; Varrição e
limpeza de superfícies diversas; Equipamentos de segurança individual e coletivo (E.P.I. e E.P.C.); Ferramentas e
equipamentos da área; Limpeza de equipamentos e materiais; Serviços gerais de limpeza; Destinação do lixo e
reciclagem; Conhecimento de materiais de limpeza; prevenção e controle de insetos e roedores; noções de
armazenamento de gêneros alimentícios; noções inerentes ao serviço de copa; Organização do local de trabalho.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
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Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Alterado conforme Retificação nº 01)
Sistema Operacional Microsoft Windows 7/8/10, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2010 e 2013 (Word,
Excel, Outlook e PowerPoint), Navegadores de Internet, Antivírus, Hardware - Componentes de microcomputadores.
Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Acesso a redes de computadores e a internet.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do
Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: Site do Município).
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
Direito Constitucional: Noções de Direito Constitucional; Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres
individuais e coletivos, direito social; da União, dos Estados, dos Municípios; da administração pública, dos
servidores públicos civis. Do poder executivo. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade. Da
organização político administrativa. Da organização dos Poderes.
Direito Administrativo: Noções de Direito Administrativo. Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e
Entidades. Autarquias. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos do Ato
Administrativo. Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Formas de extinção
dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Contratos Administrativos. Conceitos e
Caracteres Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. Licitação:
conceito, princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Execução dos Contratos Administrativos. Poderes
Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. Do controle da Administração Pública. Da improbidade
administrativa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Aspectos gerais da redação oficial; Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas; Administração e organização;
Apresentação pessoal; Redação oficial: características e tipos; Atos e contratos administrativos; Serviços públicos:
conceitos, elementos de definição, princípios, classificação; Relações humanas e interpessoais; Atendimento ao
público e ao telefone; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Assuntos relacionados à sua área de
atuação e ética no trabalho; Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
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Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais: gengivite e outras lesões
fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos
auxiliares de prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e
supra-gengival. Selantes. Instrumentais e materiais dentários utilizados na prática diária. Técnicas de RX.
Atendimento aos pacientes, identificando e averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos,
prestando-lhes informações, recebendo recados ou encaminhando-os ao cirurgião dentistas; Auxílio ao dentista nos
procedimentos odontológicos; Controle da agenda de consultas - horários disponíveis e registro das marcações
realizadas; Controle e organização do fichário e/ou arquivo de documentos ao histórico do paciente; Desinfecção e
Noções de assepsia; Esterilização; Instrumental dentário; Noções básicas da função; Procedimentos; Zelo pelos
instrumentos utilizados no consultório - limpeza e esterilização.

CUIDADOR

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 - Direitos Fundamentais. Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Política Nacional de Assistência Social PNAS. Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS
nº 109, de 11 de novembro, de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais. Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Política Nacional para a População em Situação de
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Rua. Lei Maria da Penha - Lei n° 11340 de 07/08/2006. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso.
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil. Plano Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa da Criança e Adolescente e a Convivência Familiar e Comunitária. Decreto Nº 7179, o Plano Integrado do
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. SINASE - Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo. Noções sobre Orientações técnicas de Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no
SUAS.
Técnicas e procedimentos: sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene
oral, banhos, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de
pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Conhecimento sobre as principais doenças
Infecciosas e Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose,
febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola,
sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. verminose.
ivas - infecção das vias aéreas superiores. ira - infecção respiratória aguda. saúde do adulto: programa para
hipertensão. Programa para diabetes, hanseníase,tuberculose,hepatites virais, DST/AIDS. Saúde mental: cuidados
com pacientes depressivos, neuróticos. Comportamento anti-social,Saneamento básico: cuidados com o lixo,
esgoto, água.

EDUCADOR SOCIAL – FEMININO E MASCULINO

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei n.º 8.069/90; Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei n.º
8.742/93; Política Nacional da Assistência Social; Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Constituição da
República Federativa do Brasil/1988; Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual; Infanto
Juvenil; Noções sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; Noções sobre o SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Sócio Educativo; Políticas Educacionais; Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Estatuto
do Idoso Lei n.º 0741 de 01/10/2003; Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340 de 07/08/2006; Declaração Universal dos
Direitos Humanos; Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções básicas sobre a Pedagogia
do Oprimido; A concepção de Protagonismo Juvenil; Projetos de trabalho na prática educativa – Construção do
Projeto Político Pedagógico; Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano; Política da Pessoa com
Deficiência.
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MONITOR DE BIBLIOTECA

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Sistema Operacional Windows 2000/XP e Seven, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007
(Word, Excel, PowerPoint e Access), Internet; Antivírus, Hardware - Componentes de microcomputadores.
Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Redes de computadores e a internet.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do Município de Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do
Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais (Referência: Site do Município).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Conceituação, biblioteconomia e rotinas; Classificação; Classificação de autor; Classificação decimal DEWEY.
Regra de alfabetação; Formação, Organização e Administração de Bibliotecas: o acervo público. Normas Técnicas
da ABNT. Tratamento da Informação (catalogação, classificação e indexação). Principais atividades das bibliotecasseleção e aquisição; registros-preparo do livro para empréstimo; arranjo das estantes, atendimento ao público; tipos
de documentos; automação de bibliotecas; processamento técnico de livros; importância das estatísticas;
preservação do acervo; terminologias; assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
Conhecimento básico de softwares para bibliotecas. Acessibilidade em bibliotecas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
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Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização,
desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar.
Técnicas e procedimentos: admissão do paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais,
aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal,
curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos.
Posições para exames. Saúde da mulher: preventivo para câncer ginecológico; climatério, planejamento familiar,
pré-natal de baixo risco. Saúde da criança: amamentação; crescimento e desenvolvimento da criança; desnutrição,
desidratação. TRO - Terapia de Reidratação Oral. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e
Parasitárias: AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela,
hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano,
tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Verminose. IVAS - infecção das
vias aéreas superiores. IRA - infecção respiratória aguda. Saúde do adulto: programa para hipertensão. Programa
para diabetes. Hanseníase. Tuberculose. Hepatites virais. DST/AIDS. Doenças de notificação compulsória. Saúde
mental: cuidados com pacientes depressivos, neuróticos. Comportamento anti-social. Imunizações: crianças, adultos
e gestantes. Saneamento básico: cuidados com o lixo, esgoto, água. Atendimento em emergências. preparo,
diluição e administração de medicamentos: intramuscular, intravenoso, subcutâneo, intradérmico, via oral,
soroterapia. Sistema saúde: políticas públicas de saúde, SUS, Conselhos de Saúde. Constituição Federal de 1988
e suas alterações. (arts. 1º a 14, arts.37 a 43 e arts. 196 a 200).

TÉCNICO EM FARMÁCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
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sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de
qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial,
concentração dos medicamentos. Princípios de Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e
auxiliares na conservação dos medicamentos. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos,
materiais e instalações. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Noções de medicamentos.
Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Lei Federal nº 9.787/1999: Altera a lei nº 6.360 que dispõe sobre a
vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos
farmacêuticos. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de
medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Resolução ANVISA nº
44/2010: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de
uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá outras providências. Norma Regulamentadora nº 32.
Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e
produtos. Noções de Organização e Funcionamento de Farmácias (Portarias).Noções de administração de farmácia
hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema
Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90). Sistema Operacional Windows
2000/XP e Seven, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint e
Access), Internet; Antivírus, Hardware - Componentes de microcomputadores. Nomenclatura e função dos
hardwares do computador. Redes de computadores e a internet.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA:
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia;
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto,
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação;
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa,
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares.
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações.Razão e proporção. Regra de Três.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Vidraria e esterilização: Principais acessórios de vidro e de uso específico; Aferição e graduação de acessórios;
Reagente utilizado na esterilização e preparo de solução sulfocrômica; Aparelhos utilizados e procedimentos
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adotados na esterilização; Microscopia: O microscópio e suas finalidades e precauções no seu uso; O sistema
mecânico e seus componentes; O sistema ótico e seus componentes; A sequência para focalização e alinhamento
ótico; Parasitologia: Teoria sobre generalidades; relações entre seres vivos; o parasitismo como meio de vida; tipos
de parasitismo; noções de nomenclatura e classificação; protozoários e as doenças por ele causadas; noções sobre
helmintos e as doenças causadas por ele; mapa indicativo das principais zonas endêmicas no Brasil; atlas
parasitológico; Bacteriologia: Teoria sobre generalidades; principais grupos de bactérias; Cocos gram positivos e
gram negativos; Bastonetes gram positivos e gram negativos; Microorganismos espiralados; métodos de coloração;
meios de cultura; teste de sensibilidade bacteriana e atlas de bacteriologia.

CARGOS DO MAGISTÉRIO
PROFESSOR

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Concepção da disciplina de Língua Portuguesa; compreensão e interpretação de textos; coesão e coerência;
unidade temática e progressão temática; gênero discursivo; pontuação; concordância verbal e nominal; regência
verbal e nominal; princípios da textualidade: situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade e informatividade.
Alfabetização e língua portuguesa: função cognitiva e social da leitura; função cognitiva e social da escrita; relação
grafema/fonema; relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas; categorização gráfica e funcional; linguagem verbal e
não-verbal.
MATEMÁTICA
Concepção da disciplina, sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).
Resolução de Problemas: Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de
frações homogêneas e heterogêneas. Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor,
capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume. Números Decimais. Classificação dos
sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e diferenças entre
sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Razão e proporção. Interpretação de dados e
informações contidas em tabelas e gráficos, quadros e imagens. Probabilidade.
HISTÓRIA
Concepção da Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais, Objetivos da disciplina de
História, conforme propõem o Currículo da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel; Eixos Estruturantes da
disciplina de História; Atualidades; A História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de
Cascavel e suas relações.
GEOGRAFIA
Concepção da disciplina de Geografia para os Anos Iniciais; Objetivos da disciplina de Geografia; Eixos
Estruturantes da disciplina de geografia; Atualidades; A Geografia do Estado do Paraná e suas relações; A
Geografia do Município de Cascavel e suas relações; A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços;
Globalização; O ensino da Geografia; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro, do
Paraná e de Cascavel; espaço ocupado pelo Estado do Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município
de Cascavel e suas relações.
CIÊNCIAS
Concepção da disciplina, conceito da disciplina de Ciências para os Anos Iniciais; Noções sobre o universo: História
da Ciência: conhecimentos gerais acerca da evolução dos conhecimentos científicos; Galáxias; constelações;
sistema solar; movimentos da terra; matéria e energia: interação e transformação (relações de interdependência);
Biosfera – Ecossistemas: relação de interdependência entre os elementos bióticos e abióticos: água: estados
físicos, composição química, propriedades; solo: formação e composição, tipos e características; ar: pressão, peso e
composição; atmosfera, camadas da atmosfera; ar e seres vivos: fotossíntese e respiração; cadeia e teia alimentar;
Citologia; Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas; aparelhos; Animais e ecossistema:
classificação geral e quanto à alimentação: dos vertebrados e dos invertebrados; Vegetais e ecossistema. Meio
ambiente saúde e trabalho: Doenças: infecto-contagiosas, DST e outras; Doenças relacionadas à água, solo, ar;
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vacinas; Radiação solar; camada de ozônio; efeito estufa; aquecimento global; Alimentação saudável; Lixo,
reciclagem, poluição do ar, água e solo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural
e Pedagogia Histórico Crítica)

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA; Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; A história da
organização da educação brasileira; Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos,
recursos e avaliação escolar); Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia,
disortografia, disartria e TDAH); Concepção de desenvolvimento humano/periodização do conhecimento na
psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica; Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação;
Pressupostos teóricos para a Educação de pessoas com deficiências; Currículo para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II, disponível em “publicações” no endereço
eletrônico: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Concepção da disciplina de Língua Portuguesa, compreensão e interpretação de textos; coesão e coerência;
unidade temática e progressão temática; gênero discursivo; pontuação; concordância verbal e nominal; regência
verbal e nominal; princípios da textualidade: situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade e informatividade.
Alfabetização e língua portuguesa: função cognitiva e social da leitura; função cognitiva e social da escrita; relação
grafema/fonema; relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas; categorização gráfica e funcional; linguagem verbal e
não-verbal.
MATEMÁTICA
Concepção da disciplina, sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).
Resolução de Problemas: Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de
frações homogêneas e heterogêneas. Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor,
capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume. Números Decimais. Classificação dos
sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e diferenças entre
sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Razão e proporção. Interpretação de dados e
informações contidas em tabelas e gráficos, quadros e imagens. Probabilidade.
HISTÓRIA
Concepção da Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais, Objetivos da disciplina de
História, conforme propõem o Currículo da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel; Eixos Estruturantes da
disciplina de História; Atualidades; A História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de
Cascavel e suas relações.
GEOGRAFIA
Concepção da Disciplina de Geografia para a Educação Infantil; Objetivos da Disciplina de Geografia; Eixos
Estruturantes da Disciplina de geografia; Atualidades; A Geografia do Estado do Paraná e suas relações; A
Geografia do Município de Cascavel e suas relações; A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços;
Globalização; O ensino da Geografia; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro, do
Paraná e de Cascavel; espaço ocupado pelo Estado do Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município
de Cascavel e suas relações.
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CIÊNCIAS
Concepção da disciplina, conceito da disciplina de Ciências para Educação Infantil; Noções sobre o universo:
Biosfera – Ecossistemas: relação de interdependência entre os elementos bióticos e abióticos: água: estados
físicos, composição química, propriedades; solo: formação e composição, tipos e características; ar: pressão, peso e
composição; atmosfera, camadas da atmosfera; ar e seres vivos: fotossíntese e respiração; cadeia e teia alimentar;
Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas; aparelhos; Órgãos dos sentidos; Animais e ecossistema:
classificação geral e quanto à alimentação: dos vertebrados e dos invertebrados; Vegetais e ecossistema. Meio
ambiente saúde e trabalho: Doenças: infecto-contagiosas, DST e outras; Doenças relacionadas à água, solo, ar;
vacinas; Radiação solar; camada de ozônio; efeito estufa; aquecimento global; Alimentação saudável; Lixo,
reciclagem, poluição do ar, água e solo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
(abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e Pedagogia Histórico Crítica)

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA; Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; A história da
organização da educação brasileira; Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos,
recursos e avaliação escolar); Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia,
disortografia, disartria e TDAH); Concepção de desenvolvimento humano/periodização do conhecimento na
psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica; Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação;
Pressupostos teóricos para a Educação de pessoas com deficiências; Currículo para a Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Cascavel – Volume I, disponível em “publicações” no endereço eletrônico:
www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed.
NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS SOCORROS E CUIDADOS INFANTIS (Alterado conforme Retificação nº 01)
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos referente à saúde, alimentação e higiene:
Alimentação e Nutrição; Higiene e cuidados corporais das crianças: banho, cuidado com os dentes, troca de fraldas;
Repouso e sono; Prevenção de acidentes e primeiros socorros; Doenças mais Comuns na Infância; Conceitos
básicos de saúde; Cuidados básicos com o ambiente de trabalho.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações. Direito Administrativo:
Administração Pública Direta e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de Polícia,
Restrições do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Licitação,
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Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo Administrativo,
Responsabilidade Extracontratual do Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, Improbidade
Administrativa. Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, Lei Complementar 101/2000, Lei 6.830/20
– Cobrança Judicial de Dívida Ativa, Lei 11.966/09 – Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e Decreto-Lei
201/67, Lei 11.977/09 – Minha Casa Minha Vida, Lei 12.016/09 – Disciplina o Mando de Segurança, Lei 12.063/09 –
Inconstitucionalidade por omissão e Lei 9.868/99, Lei 12.087/09 – Incentivo à exportação, Lei 12.120/09 – Lei de
Improbidade Administrativa e Lei 8.429/92, Lei 12.153/09 – Dispõe sobre os Juizados Especiais, LC 108/01 –
Previdência Complementar, LC 116/03 – ISSQN, LC 131/09 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal. Emendas Constitucionais nº 19, 20, 25, 39, 41, 42, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 59 e
62. Direito Civil: Código Civil – Parte Geral, Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução ao Código Civil.
Direito Processual Civil: Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do
Processo Cautelar, Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias. Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela do
Trabalho, Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato Individual de Trabalho, Da Organização
Sindical, Das Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas Administrativas, Da Justiça do Trabalho,
Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias.
Direito Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Especial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Principais
Leis: Crimes de sonegação fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº
8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes falimentares (Lei
nº 11.101/05). Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Disposição Preliminar, Sistema Tributário Nacional,
Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e Transitórias. Princípios Constitucionais Gerais e
Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, função. Direito Constitucional Tributário. Direito Ambiental:
Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, Administrativas e Judiciais para a
Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA). Código Florestal (lei nº 4.771/65). Código de Águas (lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei
nº 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública.
Ação de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços
Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e
Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade e
da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos
particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Crimes Ambientais (lei nº 9.605/98). Infrações administrativas
(decreto nº 6.514/08). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Estatuto do Servidor Municipal. Outros assuntos
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.

ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO (Alterado conforme Retificação nº 01)
Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de dados; operadores;
expressões; estruturas de controle e repetição; fluxogramas e diagramas de bloco; Estruturas de dados
homogêneas e heterogêneas: vetores e matrizes, registros, listas, filas, pilhas e árvores; métodos de busca e
ordenação; recursividade; funções e procedimentos: variáveis locais e globais; utilização de parâmetros.
Programação Orientada e Objetos: fundamentos; classes concretas e abstratas; interfaces; objetos; atributos;
métodos; herança; polimorfismo; encapsulamento; construtores e destrutores. Linguagens de programação:
Programação Java em arquitetura J2EE, .NET, PHP, HTML, xHTML, XML, CSS, JAVASCRIPT. Redes de
Computadores: Arquiteturas de rede; Topologias; Equipamentos de conexão e transmissão; Modelo OSI da ISO,
Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP e SNMP.
Ambiente UNIX: Instalação e manutenção, integração com ambiente Microsoft Windows; Ambiente Microsoft
Windows 2008/2012 server: Instalação e manutenção; Active Directory, IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo e
impressão em rede; Integração com ambiente UNIX. Gestão de Segurança da Informação: Conceitos gerais;
Políticas de Segurança de Informação; Classificação de Informações; Norma ISO 27001. Desenvolvimento de
Sistemas: Processo de Software. Linguagem de Modelagem Unificada (UML); Padrões de Projeto de Software
(Design Patterns). Garantia de Qualidade de Software. Técnicas de Teste de Software. Banco de Dados: Conceitos
e arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); Modelagem de dados e projeto lógico de
banco de dados relacional; linguagem SQL; Controle de transações; Indexação e hashing; Processamento da
consulta; Controle de concorrência. Segurança Computacional: Criptografia simétrica e assimétrica; assinatura
digital, certificado digital, características do DES, AES e RSA; funções hash (MD5 e SHA-1).

CONTADOR

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
ORÇAMENTO PÚBLICO - Conceito; Orçamento nas Constituições Brasileiras; Instrumentos de Planejamento
Público - Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA); Princípios
Orçamentários; Técnicas da Elaboração Orçamentária; Orçamento Tradicional, Orçamento Programa; Recursos
para Execução dos Programas; Endividamento e Operação de Crédito; Reserva de Contingência e Passivos
Contingentes; Equilíbrio Financeiro: Receita x Despesa; Programação Financeira de Desembolso; RECEITA –
Definição, Classificação, Estágios da Receita, Dívida Ativa; DESPESA PÚBLICA – Definição, Geração de
Despesas, Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, Classificação, Estágios da Despesa (Programação da
Despesa, Licitação, Empenho, Liquidação e Pagamento); Restos a Pagar; Despesas Processadas e não
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Processadas; Dívida Flutuante e Dívida Fundada; Despesas de Exercícios Anteriores; Receitas e Despesas ExtraOrçamentária; Licitações; Créditos Adicionais.
CONTABILIDADE PÚBLICA – Princípios da Administração Pública; Conceito de Contabilidade Pública e campo de
atuação; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Objetivos da Contabilidade Pública,
Exercício Financeiro; Controle nas Entidades Públicas (Controle Interno e Controle Externo (Legislativo, Tribunal de
Contas, Ministério Público e Controle Social); REGIMES CONTÁBEIS; SISTEMAS CONTÁBEIS; LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL E SEUS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (Aspectos legais da gestão fiscal,
conforme preceitos da Lei Complementar n º 101/2000, relativos a: lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária
anual, programação financeira, metas de resultados nominal e primário, gestão da receita, gestão da despesa,
gestão patrimonial, escrituração e consolidação das contas); PATRIMÔNIO PÚBLICO; ESCRITURAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Normas de Escrituração, Objetivos, Classificação Contábil, Sistema de Contas, Plano
de Contas..); FUNDOS ESPECIAIS; BALANÇOS; Demonstração das Variações Patrimoniais, FLUXO DE CAIXA;
DÍVIDA CONSOLIDADA E FUNDADA; LEVANTAMENTO DE CONTAS; Agenda de Obrigações; Transferências
constitucionais e voluntárias; Sistemas de Informações do TCE-PR; SISTN; SIOPS; SIOPE, TOMADA E
PRESTAÇÕES DE CONTAS.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBCASP-NBC T
16).
CONTABILIDADE GERAL: Noções Básicas de Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade:
conceito, objeto, finalidade e usuários; Princípios fundamentais de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações); Patrimônio: Componentes
Patrimoniais - ativo, passivo e patrimônio líquido; Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas
patrimoniais e de resultado; Teorias, funções e estrutura das contas; Apuração de resultados; Sistemas de contas e
plano de contas; Demonstrações contábeis; Análise das demonstrações contábeis.

ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS
Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela
Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias
atuais; Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96);
Legislação Geral: Constituição Federal de 1988 e suas alterações. (arts. 1º a 14; arts.37 a 43 e arts. 196 a 200);
Estatuto da Criança e do Adolescente: Das disposições preliminares; Do direito à vida e à saúde; Da política de
atendimento; Das medidas de proteção; das infrações administrativas; Disposições finais e transitórias; Estatuto do
Idoso: Disposições preliminares; Do direito à vida; Do direito à saúde; Das medidas de proteção; Da Política de
atendimento ao idoso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções; Instrumentos básicos de
enfermagem; O Processo de trabalho de enfermagem; Metodologia de assistência; Assistência de enfermagem nas
necessidades: alimentação, higiene, eliminação, regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso,
respiração, integridade física e terapêutica; Enfermagem Geral; Enfermagem Clinica; Administração de
medicamentos; Programa de Controle de Infecção Hospitalar; Ética profissional: Código de Deontologia de
Enfermagem; Legislação do exercício profissional; Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a
pacientes com infecções crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e gastrointestinal;
Métodos de desinfecção e esterilização; Assistência de enfermagem em situações de urgência: politraumatismo,
queimadura, ferimentos, hemorragias, parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva,
picada de animais peçonhentos, intoxicações e paradas cárdio-respiratórias; Enfermagem materno-infantil:
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Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal; Assistência de enfermagem às principais afecções
ginecológica; Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações);
Crescimento e desenvolvimento infantil; Assistência de enfermagem ao aleitamento materno; Crianças com
afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor; Distúrbios metabólicos,
hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas; Envenenamento infantil; Enfermagem em
Saúde Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica; As doenças de Notificação Compulsória; As doenças
sexualmente transmissíveis; Imunização e cadeia de frio; Calendário de Vacinas; Assistência de enfermidade no
domicilio; Participação popular; Trabalho com grupos educativos; Trabalhos em equipes. Administração aplicada à
enfermagem: Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades da rede básica de saúde;
Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública; Programa Saúde da Família PSF Assunto: Responsabilidades; Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da Família;
Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas
prioritárias da Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2002); Unidade de Saúde da Família; A
implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação; Bases das ações da Equipe Saúde da Família (ESF) e
Equipe Saúde Bucal (ESB); Política Nacional de Humanização; Acolhimento.

CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE MÉDICO
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA E MÉDICO 40 HORAS

Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela
Saúde.
Legislação Geral: Constituição Federal de 1988 e suas alterações. (arts. 1º a 14; arts.37 a 43 e arts. 196 a 200);
Estatuto da Criança e do Adolescente: Das disposições preliminares; Do direito à vida e à saúde; Da política de
atendimento; Das medidas de proteção; das infrações administrativas; Disposições finais e transitórias; Estatuto do
Idoso: Disposições preliminares; Do direito à vida; Do direito à saúde; Das medidas de proteção; Da Política de
atendimento ao idoso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MÉDICO
FUNÇÃO: GENERALISTA (MÉDICO ESPECIALISTA E MÉDICO 40 HORAS)

Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade; Alterações agudas de saúde;
Conhecimentos técnicos; Contaminações; Intoxicações agudas por agrotóxicos e animais peçonhentos; Doenças do
Aparelho Circulatório; Doenças do Aparelho Geniturinário; Doenças do Aparelho Respiratório; Afogamento; Doenças
Dermatológicas; Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico; Conhecimento sobre as principais doenças
infecciosas e parasitárias: aids, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose,
febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola,
sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Educação em
Saúde Pública; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças
cardiovasculares; Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática,
aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial e choque;
Equipamentos de Segurança; Exames Clínicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, Raio X e outros), diagnósticos
e tratamento médico; Imunização; Medicamentos; Medicina preventiva; Pequenas cirurgias; Planejamento das
atividades médicas; Leishmaniose Cutânea; Saúde e bem-estar do paciente; Ética Profissional.

FUNÇÃO: INFECTOLOGISTA (MÉDICO ESPECIALISTA)

Princípios de Antibioticoterapia; Infecções Hospitalares; Doenças Febris: Febre a Esclarecer; Sepses; Malária;
Leptospirose; Febre Amarela; Febre Tifoide; Leishmaniose tegumentar e visceral; Dengue; Zika; Chikungunya; :
AIDS, coqueluche, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, hanseníase, hepatites, meningite,
parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho
respiratório e circulatório.; Sarampo; Varicela; Citomegalovirose. Infecções Cutâneas e de Partes Moles: Infecções
Bacterianas; Infecções Fúngicas; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase. Infecções do Sistema Nervoso
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Central: Meningites; Abscesso Cerebral; Encefalites. Infecções das Vias Respiratórias: Difteria; Otite; Sinusite;
Pneumonias; Tuberculose. Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose; Histoplasmose; Síndrome Mono – Like;
Endocardite Bacteriana; Infecções Intestinais e Intra - Abdominais: Diarreias; Hepatites Virais; Cólera; Parasitoses
Intestinais; Infecções do Trato Urinário; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Infecções Osteoarticulares;
Infecções e Trauma: Tétano; Acidentes Ofídicos; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: Manifestações Clínicas;
Coinfecções; Tratamento; Infecções na Gestação; Vacinação; Ética profissional.

FUNÇÃO: NEUROLOGISTA (MÉDICO ESPECIALISTA)

Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética e
sistema nervoso. Cefaléias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema
nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento. Transtornos do sono. Doenças
vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso
periférico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. AIDS,
coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase,
hepatites, leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide,
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Doenças tóxicas e metabólicas.
Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema
nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia,
líquidocefalorraqueano, neuroimagem, potenciais evocados. Ética profissional.

FUNÇÃO: PEDIATRA (MÉDICO ESPECIALISTA)

Assuntos Correlatos e gerais à respectiva área; Neonatologia: Assistência ao recém-nascido sadio - Cuidados
iniciais ao recém-nascido de baixo peso (pré-termo e pequeno para a idade gestacional); Distúrbios metabólicos;
Distúrbios respiratórios; Exame físico; Icterícia neonatal; Infecções neonatais; Lesões ao nascimento: - asfixia
neonatal, hemorragia intracraniana e traumatismo; Malformações congênitas; Triagem neonatal: - erros inatos do
metabolismo; Pediatria Clínica: Afecções Cardiovasculares da Criança e do Adolescente; Cardiopatias adquiridas;
Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Insuficiência cardíaca; Afecções Cirúrgicas da Criança e do
Adolescente; Afecções Dermatológicas da Criança e do Adolescente; Afecções do Trato Digestivo da Criança e do
Adolescente: Afecções hepáticas e das vias biliares; Afecções pancreáticas; Alterações de motilidade; Doença
diarréica; Doença péptica e hemorragia digestiva; Doenças inflamatórias do trato digestivo; Síndromes de máabsorção; Afecções do Trato Respiratório da Criança e do Adolescente: AIDS, coqueluche, dengue, difteria,
escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária,
meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do
aparelho respiratório e circulatório. Asma brônquica; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Infecções do trato
respiratório superior e inferior; Sibilância do lactente (“lactente chiador”); Afecções Hematológicas e Oncológicas da
Criança e do Adolescente: Alterações leucocitárias; Anemias; Distúrbios de coagulação; Doenças linfo proliferativas;
Tumores sólidos; Afecções Infectocontagiosas da Criança e do Adolescente: Febre; Parasitoses; Síndromes
infecciosas; Afecções Neurológicas da Criança e do Adolescente: Cefaleia; Distúrbios convulsivos; Hiperatividade;
Infecções do sistema nervoso central; Infecções do sistema nervoso periférico; Afecções Renais e do Trato Urinário
da Criança e do Adolescente: Diagnóstico diferencial de hematúria; Enurese; Glomerulopatias; Infecção urinária;
Insuficiência renal; Obstrução do trato urinário; Refluxo vesico ureteral; Alterações Nutricionais e Metabólicas da
Criança e do Adolescente: Desidratação e terapia de reidratação oral; Distúrbios de crescimento e desenvolvimento;
Distúrbios metabólicos; Distúrbios nutricionais; Emergências da Criança e do Adolescente; Promoção da Saúde da
Criança e do Adolescente; Aleitamento materno; Avaliação do crescimento e do desenvolvimento; Consulta
pediátrica e do adolescente; Imunizações; Maus-tratos, violências (Estatuto da Criança e do Adolescente); Nutrição
do lactente, da criança e do adolescente; Prevenção de acidentes; Sistema Único de Saúde e Municipalização;
Vigilância em Saúde, Ética profissional.

MÉDICO VETERINÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA

CONHECIMENTOS GERAIS
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Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
CLÍNICA MÉDICA: Processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria clínica;
Clínica dos aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele; Síndrome
convulsiva; Toxicoses; Choque; Queimaduras; Traumatismos. ANÁLISES CLÍNICAS: Interpretação de: hemograma,
urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transminases e fosfatases;
Microbiologia; 3. Função Hepática; .Função Tireóide; Função Renal; Eletrólitos e Equilíbrio ácido- básico.
ANATOMIA PATOLÓGICA: Técnica de necropsia dos caninos, felinos e aves; Colheita de material; Exames “postmorten”; Aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitos e
neoplasias; Aparelho respiratório, aparelho urinário, sistema nervoso, aparelho circulatório. DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS DE INTERESSE SANITÁRIO: Etiologia; Sintomatologia; Epidemiologia;
Diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos animais domésticos. .PRINCIPAIS ZOONOSES DE
IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: Etiologia; Sintomatologia; Epidemiologia; Profilaxia. AGENTES DE
TOXINFECÇÕES ALIMENTARES: Aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou
transmitidas por alimentos. I-DEFINIÇÕES: Contaminação; Taxa de Incidência; Quarentena; Período de Incubação;
Desinfecção; Infecção; Desinfestação; Infestação; Endemia; Imunidade; Fonte de Infecção; Patogenicidade;
.Hospedeiro; Período de Transmissibilidade; Taxa de Mortalidade; Zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. Normas
de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem anima – Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal.
Boas práticas de fabricação (BPF). Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Higiene dos
Alimentos. Controle de Roedores e outros vetores de interesse da Saúde Pública.

PSICÓLOGO

CONHECIMENTOS GERAIS

Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela
Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de
2002.
Legislação Geral: Constituição Federal de 1988 e suas alterações. (arts. 1º a 14; arts.37 a 43 e arts. 196 a 200);
Estatuto da Criança e do Adolescente: Das disposições preliminares; Do direito à vida e à saúde; Da política de
atendimento; Das medidas de proteção; das infrações administrativas; Disposições finais e transitórias; Estatuto do
Idoso: Disposições preliminares; Do direito à vida; Do direito à saúde; Das medidas de proteção; Da Política de
atendimento ao idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei n.º 8.069/90; Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS – Lei n.º 8.742/93; Política Nacional da Assistência Social; Sistema Único da Assistência Social –
SUAS; Constituição da República Federativa do Brasil/1988; Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual; Infanto Juvenil; Noções sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; Noções
sobre o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo; Estatuto do Idoso Lei n.º 0741 de 01/10/2003;
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Lei Maria da Penha – Lei n.º 11.340 de 07/08/2006; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração
Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Política da Pessoa com Deficiência.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DO CARGO
A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e
técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico
do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia
Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus
papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a
saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia
do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento
Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do
Psicólogo.

ORIENTADOR TÉCNICO ESPORTIVO
CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual;
significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística.
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente;
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS DO CARGO
Fundamentos de fisiologia do exercício; Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao
Desempenho. Biomecânica Básica. Bases Biomecânicas do movimento Humano. Biomecânica dos Esportes.
Periodização: Teoria e Metodologia do Treinamento. Noções Básicas de Primeiros Socorros: Primeiros Socorros no
esporte. Regras gerais e noções de regras dos Esportes; Nomenclaturas utilizadas pelos vários esportes quanto à
posição do atleta em quadra.

