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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

PORTUGUÊS – COMUM A TODOS OS CARGOS 

Leitura e análise do texto: compreensão do texto, significado contextual das palavras e expressões. 

Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, clareza e concisão. Vocabulário. Fonética 

e fonologia: letra/fonema. Classificação dos fonemas. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. 

Divisão silábica, acentuação gráfica e ortografia. Morfologia: classes gramaticais: classificação e 

flexões. Estrutura e formação de palavras. Sintaxe: introdução à sintaxe (frase, oração e período). 

Termos da oração. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal e Nominal. 

Regência Verbal e Nominal. Colocação Pronominal e crase. Problemas gerais da língua culta: uso 

do porquê, que/quê, onde/aonde, mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, 

demais/de mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, 

tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/seção. 

 

 INFORMÁTICA – COMUM A TODOS 

1) Noções básicas de: Windows, Word e Excel. 

 

ESPECÍFICA 

Assistente Social : Conceitos práticos do Serviço Social. Código de ética. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente: direitos e políticas de atendimento. Conselho tutelar e fundos. Conselho municipal 

de assistência social e fundos. Relações entre desenvolvimento de comunidade e serviço social: 

concepções práticas e processos comunitários (ONGS – movimentos sociais) municipalização. 

Políticas sociais e o cidadão: questões do alcoolismo, desemprego, habilitação, drogadição e outras 

políticas públicas. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das 

proibições e do estágio probatório. 

Psicólogo: Reforma psiquiátrica no Brasil. A superação do Modelo Asilar. Garantia dos direitos de 

cidadania aos portadores de sofrimento psíquico. Fundamentos da Psicopatologia Geral. Saúde 

mental: conceito, promoção e prevenção, reabilitação psicossocial, interdisciplinaridade. 

Abordagem clínica e psicoterápica, entrevista psicológica/anamnese. Abordagem do grupo. Grupo 

operativo. Psicopatologia e psicodinâmica do trabalho. Neurose, psicose e perversões. Deficiência 

mental.  Assistência integral às pessoas em situações de risco. Violência contra a criança e 
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adolescente, mulher e idoso. Álcool e outras drogas e redução de danos. Psicologia hospitalar. 

Psicologia no hospital - acompanhamento ao paciente e à família. Elaboração de parecer e laudo 

psicológico. Noções de epidemiologia em saúde mental. Psicologia e morte - tanatologia. Ética e 

legislação profissional. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, 

das proibições e do estágio probatório. 

Fonoaudiólogo: Anatomofisiologia aplicada a fonoaudiologia em suas especificidades, distúrbios 

da voz, linguagem, fala, audiologia e motricidade oral. Anatomo-fisiologia do sistema auditivo, 

psicoacústica, testes básicos de avaliação auditiva, avaliação audiológica, avaliações 

eletrofisiológicas, patologias do sistema auditivo, procedimentos clínicos dos exames audiológicos. 

Voz: distúrbios da voz e seus aspectos clínicos; avaliação vocal; diagnóstico diferencial; 

prevenção, intervenção e conduta terapêutica nos transtornos da voz. Ética e Legislação 

Profissional. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das 

proibições e do estágio probatório. 

Nutricionista: Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de unidades de 

alimentação e nutrição. Cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições, preparações 

culinárias. Higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 

utensílios. Normas de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente. 

Assistência dioterápica hospitalar, ambulatorial e em consultórios de nutrição e dietética. Estado 

nutricional do paciente a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, anamnese alimentar e 

exames antropométricos. Confecção, rotulagem, estocagem distribuição e administração de dietas. 

Cuidados dietéticos e higiênico-sanitários do serviço: preparo e diluição das refeições, no momento 

da alta e dos retornos programados. Legislação e códigos de nutrição. Nutrição e saúde coletiva. 

Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das proibições e do 

estágio probatório. 

Farmacêutico Bioquímico: Fármacos que agem nos SNA e SNC. Fármacos que atuam sobre os 

outros sistemas orgânicos (aparelho respiratório, aparelho urinário, aparelho digestivo, sistema 

cardiovascular). Antimicrobianos, anti-inflamatórios / antineoplásicos. Microbiologia dos 

alimentos. Leis que regem a criação dos CFF e CRF, atribuições do farmacêutico. Controle de 

infecção hospitalar. Portaria dos medicamentos controlados. Leis dos genéricos. Ética e legislação 

profissional. Conhecimentos básicos em organização e comportamento laboratorial, fotometria, 

padronização e controle de qualidade, amostras análise por fracionamento, determinações 
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bioquímicas, imunoensaios, enzimologia clínica, provas funcionais. Lei Municipal 2280/08 – 

Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das proibições e do estágio probatório. 

Fiscal Tributário: Direito Administrativo: Poder administrativo: atividade vinculada à lei, 

discricionariedade e arbitrariedade, limitações. Poder de polícia: administrativo e judiciário, âmbito 

de incidência, coercibilidade, competência para seu exercício, finalidade, fundamentos, limites, 

tipos de atos, atos de fiscalização. Tributos, impostos, contribuições e taxas. Tributos municipais. 

Capacidade tributária. Competência tributária. Fato gerador. Código Tributário Municipal e suas 

alterações. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – dos direitos e deveres, das 

proibições e do estágio probatório. 

Enfermeiro: Doenças crônico-degenerativas e infectoparasitárias de maior relevância em saúde 

pública. Sinais e sintomas mais freqüentes no adulto: diagnóstico diferencial, cefaléia, dor torácica, 

dor lombar, dispepsia, febre, problemas digestivos baixos, vertigens e tonturas, dor abdominal, dor 

pélvica, cansaço e fraqueza. Situações de emergência e urgência: parada cardio-respiratória, 

queimaduras, crise convulsiva, trauma, reações alérgicas graves, choque, agressões por animais. 

Problemas de saúde mental: ansiedade, drogas: uso, abuso e dependência, transtornos do sono, 

transtornos do humor, risco de suicídio. Saúde do trabalhador: doenças ocupacionais mais 

freqüentes. Assistência de enfermagem ao paciente em clínica médica, em cirurgia, em situação de 

emergência, e em clínica obstétrica. 

Médico Clínico Geral: COMUM A TODOS: Promoção à saúde e controle de doenças; 

imunização; alimentação balanceada – obesidade – dietoterapia; atividade física; doenças crônico-

degenerativas de maior relevância em saúde pública. Doenças infectoparasitárias de maior 

relevância em saúde pública. Sinais e sintomas mais freqüentes no adulto: diagnóstico diferencial: 

cefaléia; dor torácica; dor lombar; dispepsia; febre; problemas digestivos baixos; vertigens e 

tonturas; dor abdominal; dor pélvica; cansaço e fraqueza. Afecções freqüentes no adulto: de vias 

aéreas; do aparelho geniturinário; da pele; vasculares periféricos; ósteo-musculares; do aparelho 

digestivo. Situações de Emergência e Urgência: parada cardiorespiratória; queimaduras; crise 

convulsiva; trauma; reações alérgicas graves; choque. Agressões por animais. Problemas de Saúde 

Mental: ansiedade; drogas: uso, abuso e dependência. Transtornos do sono; transtornos do humor; 

risco de suicídio. Saúde do Trabalhador: doenças ocupacionais mais freqüentes. Ética, legislação e 

medicina. Política de Saúde no Brasil. 
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Médico Gineco-Obstetra: COMUM A TODOS : GINECOLOGIA – Básico em ginecologia: 

anatomia, histologia e embriologia dos órgãos genitais e da mama. Fisiologia da reprodução. 

Infecção genital. Uroginecologia: incontinência urinária de esforço; cistite crônica intersticial; 

infecção do trato urinário. Endocrinologia ginecológica: hemorragia uterina disfuncional; 

disfunção menstrual; tensão pré-menstrual; amenorréia; galactorréia; síndrome dos ovários 

policísticos; hormonioterapia. Climatério. Neoplasia genital. Mastologia. Reprodução Humana. 

Ginecologia geral: disfunção menstrual (causas orgânicas), disfunção sexual, dispareunia, má 

formação genital, propedêutica clínica, exames complementares – urgências. OBSTETRÍCIA – 

Básico em Obstetrícia – Embriologia: fecundação, migração, nidação, placentação, embriogênese, 

fisiologia fetoplacentária, placenta endócrina, sistema amniótico. Obstetrícia Normal: gestação, 

parto e puerpério. Patologia Obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica 

gestacional; inserção baixa da placenta; deslocamento prematuro da placenta; óbito fetal; 

hiperemese gravídica; doença hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; 

amniorexe prematura; aspecto obstétrico da prematuridade; gravidez prolongada; crescimento 

intrauterino retardado; oligoâmnio e polidrâmnio; rotura uterina; infecção intraparto; infecção 

puerperal; mastite; sofrimento fetal na gestação e no parto; mortalidade materna; mortalidade 

perinatal e neonatal. Intercorrências clínico-cirúrgicas: hipertensão arterial; diabetes; 

tromboembolismo; cardiopatias; pneumopatias; nefropatias; infecção urinária; patologia venosa; 

viroses; DST/AIDS. Ética profissional. Política de Saúde da mulher no Brasil. 

Médico Anestesista: Anestesia em cardiopatas. Recuperação pós-anestésica. Anestesiologia 

infantil. Relaxantes musculares. Pacientes portadores de deficiência física. Anestésicos inalatórios. 

Cateter. Modalidade ventilatória. Plexo braquial. Código de ética médica. Tipos de anestésicos. 

Conduta relacionada ao neonato e ao adulto. Plano anestésico. Farmacologia. Pacientes em choque. 

Saúde Pública. Atualidades sobre Saúde Pública e sobre Medicina Geral. 

Médico Pediatra: Atendimento básico ao recém-nascido: Neonatologia. Doenças perinatais: 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis congênita. Pediatria básica: imunização, 

puericultura, alimentação, infectologia (parasitose). Doenças próprias da infância (DPI). Doenças 

do inverno: infecções do trato respiratório alto e baixo. Endocrinologia pediátrica: puberdade, 

sobre-peso, distúrbios do crescimento. Patologias do aparelho digestivo: enterites, gastroenterites. 

Patologias do aparelho genito-urinário: uretrites, infecções do trato urinário. Políticas de Saúde no 

Brasil e Programa de saúde na infância. 
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Médico Psiquiatra: Conceituação de normal e patológico e sua aplicação no campo da Saúde 

Mental. Psiquiatria Geral: conceitos de psicopatologia clássica, diagnóstico psiquiátrico, clínica 

psiquiátrica e suas particularidades nos Serviços Públicos, mecanismos psicodinâmicos, principais 

modelos de patologia mental, manejo e visão crítica do CID-10. Psicofarmacologia: conceitos 

básicos. Mecanismos de ação dos psicofármacos: indicações, contra-indicações clínicas. 

Equipamentos que compõem rede substitutiva aos manicômios. Conceito de reabilitação 

psicossocial e suas aplicações. Programa de Saúde da Família e articulação deste com a Saúde 

Mental. Atenção básica em Saúde Mental. 

Auxiliar Administrativo e Secretária: Protocolo e recepção de documentos. Classificação, 

codificação e catalogação de papeis e documentos. Atendimento ao Público. Relações humanas no 

trabalho. Normas específicas para redação de correspondência oficial. Política Municipal de 

arquivo de documentos Lei nº.1733/03. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – 

direitos e deveres, das proibições e do estágio probatório. 

Recepcionista: Protocolo e recepção de documentos. Atendimento ao Público. Relações humanas 

no trabalho. Política Municipal de arquivo de documentos Lei nº.1733/03. Lei Municipal 2280/08 

– Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das proibições e do estágio probatório. 

Técnico de Meio Ambiente: Ciências ambientais. Saneamento ambiental. Planejamento e 

avaliação ambiental. Saneamento básico. Legislação ambiental. Tratamento de águas residuais. Lei 

Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das proibições e do estágio 

probatório. 

Técnico de Enfermagem: Sistema único de saúde (diretrizes e competências). Técnicas de 

enfermagem. Esterilização e desinfecção. Imunização: rede de frios. Esquema básico de 

imunização. Atribuições como membro da equipe de enfermagem: no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Saúde da mulher: gestação, 

puerpério e aleitamento materno. Saúde da criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento. 

Aleitamento materno. Terapia da hidratação oral. Infecções respiratórias agudas. Vigilância 

epidemiológica: doenças e agravos de notificação compulsória. Doenças crônico- degenerativas: 

Hipertensão e diabetes. Código de Ética de Enfermagem. 
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Auxiliar de Enfermagem: Admissão, alta e transferência de pacientes. Conforto e segurança do 

paciente. Preparo, diluição e administração de medicações. Coleta de material para exames. 

Preparo dos pacientes para exames e procedimentos especializados. Métodos de desinfecção e 

esterilização de materiais e equipamentos. Assistência de enfermagem em clinica médica e 

cirúrgica. Educação em saúde à criança, à gestante e puérpera. Participação do auxiliar de 

enfermagem nos programas de diabétes e hipertensão arterial. Programa nacional de imunização. 

Lei do exercício profissional. Ética e deontologia de enfermagem. Estratégias e objetivos do 

Programa de Saúde da Família. Saúde comunitária. Políticas de saúde/SUS. 

Auxiliar de Odontologia: Doenças da boca, cárie e controle dentário, periodontopatias. Câncer 

bucal, fissuras lábio-palatais, controle da placa bacteriana. Anatomia dos dentes e da boca. 

Educação em saúde bucal. Higiene bucal. Cronologia da erupção dentária. A dentição decídua e 

permanente. Uso de fluoretos e selantes. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. Acolhimento 

odontológico do paciente. A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática 

odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do equipamento odontológico. Riscos 

ocupacionais e sua prevenção. Lei Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e 

deveres, das proibições e do estágio probatório. 

Agente de Saúde: Código de Saúde do Paraná, Lei nº. 13.331/01. Decreto nº. 5.711/02. Lei 

Municipal 2280/08 – Estatuto do Servidor Público – direitos e deveres, das proibições e do estágio 

probatório. 

Agente Comunitário de Saúde: Conhecimentos básicos sobre saúde e saneamento. Saúde física, 

mental e social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. 

Medidas profiláticas: tipos de vacina e soros. Importância da imunidade e tipos de imunidade. 

Vírus e principais viroses. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças parasitárias. Qualidade 

de vida: prevenindo a hipertensão e a diabete. Planejamento familiar: métodos contraceptivos. 

Noções de primeiros socorros. PSF – Programa Saúde da Família – Objetivos, método de trabalho 

e expectativas. Lei Federal 11.350/06. 

 

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - Praça Mirazinha Braga, 87 - Tel (41) 3547-8000 - Fax (41) 3622-4252 - 83750-000 - Lapa - PR 

 
7

Professor: O processo de alfabetização. Letramento. A educação pública como instrumento de 

inclusão social. O projeto político pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução).O 

trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto 

instrumento de inclusão. A organização curricular compromissada com a aquisição de 

competências e habilidades. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos 

tempos e dos espaços escolares. Os parâmetros curriculares nacionais. A relação da escola com a 

família: a transformação na estrutura familiar e suas repercussões no processo educativo e nas 

funções da escola. 

1) Infância, Cultura e Pedagogia. 2) Educação e Sociedade. 3) Bases filosóficas, psicológicas e sociológicas da 
educação. 4) Teóricos da Educação e Teorias de Aprendizagem. 5) Currículo Escolar. 6) Organização do Ensino. 7) 
Didática e a Prática Educativa. 8) Planejamento na Prática Educativa. 9) Projetos de Ensino. 10) Alfabetização e 
Letramento. 11) Avaliação e Fracasso Escolar. 12) Inclusão Escolar. 13) Educação Popular. 
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