
ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

1 - CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 
administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; 
Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, 
Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – 
Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, 
Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética 
de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; 
Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 
familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; 
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e 
Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; 
Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações 
Humanas.  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, Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar. 
 
 
 
CARGO: PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; 
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos 
agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de 
máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; 
Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 
equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais de 
limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.  
 
 
CARGO: PROFISSIONAL POLIVALENTE FEMININO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral; 
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos 
agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de 
máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; 
Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 
equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais de 



limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.  
 
 
 
CARGO: MECÂNICO GERAL 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções 
básicas de mecânica de automóveis e máquinas pesadas; Funcionamento dos principais 
componentes de um motor à combustão; Montagem e desmontagem das principais peças 
que compõem um motor à combustão; Parte elétrica de automóveis e caminhões; 
Sistema de suspensão e frenagem de automóveis e caminhões. 
 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIARIA 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 
motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e 
executar outras atividades correlatas. 
 
 
CARGO: MONITOR DE CRECHE 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente 
de trabalho, organização do local de trabalho; BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil 1988, de 05/10/88 e alterações; BRASIL MEC. Lei 9394, de 30/12/96. 
Diretrizes e Bases da educação nacional. 
 
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Noções básicas de informática; Noções de atendimento ao público com qualidade; 
Noções em arquivos, ofício, portarias, decretos, edital, comunicação interna, protocolo, 
arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; 
Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – 
Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
CARGO: COVEIRO 
Funções; Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; Equipamentos e 
materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de alvenaria e concretos; 
Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção; Normas básicas de higiene, pessoal, ambiental, de utensílios 
e equipamentos; Atividades relacionadas com a área de atuação. 
 
 
CARGO: VIGILANTE 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o 
material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; Noções básicas de 
vigilância. 



 
CARGO: PEDREIRO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o 
material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; Noções básicas de 
construção civil. 
 
 
 
 

2 - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MONITOR DE CRECHE E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das 
palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e 
verbal. Concordância nominal e verbal. 
 
 
CARGOS: VIGILANTE, COVEIRO, PROFISSIONAL POLIVALENTE FEMININO, 
PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINO, PEDREIRO, MECÂNICO GERAL, 
OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 
 
 
 

3 - MATEMÁTICA 
 
CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MONITOR DE CRECHE E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação 
de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
retângulo. 
 
 
CARGOS: VIGILANTE, COVEIRO, PROFISSIONAL POLIVALENTE FEMININO, 
PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINO, PEDREIRO, MECÂNICO GERAL, 
OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de 
três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
 
 

4 – CONHECIMENTOS GERAIS 
 



 
CARGOS: TODOS OS CARGOS. 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município; História e 
Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Cafezal do Sul. 


