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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 
ANEXO II – DO EDITAL N.º 031/2012 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 

 

 
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – 4ª Série do Ensino Fundamental 
 
 
COVEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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. 
MATEMÁTICA 
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. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Edificações; Preparo de concretos e 
argamassas; Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes; 
Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho; Outros assuntos relacionados 
diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; Direitos e Deveres dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel. 
 
 
 
ZELADOR 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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. 
MATEMÁTICA 
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. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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 de superfícies diversas; Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.); Ferramentas e 
equipamentos da área; Limpeza de equipamentos e conservação de materiais; Serviços Gerais de 
Limpeza; Conhecimento de materiais de limpeza; Princípios básicos de diluição e aplicação conforme 
especificação dos produtos (fabricante); Organização do local de trabalho; Comportamento no local de 
trabalho; Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; 
Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
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CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – 6ª Série do Ensino Fundamental 
 
 
 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro e área das principais figuras geométricas; Regra de três simples; Razão e 
Proporção; Porcentagem e juros simples; Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria e marcenaria e reparos em alvenaria; Noções de 
conservação do sistema de prevenção de combate a incêndio; Noções gerais de primeiros socorros; 
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes; 
Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho; Direitos e Deveres dos 
Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro e área das principais figuras geométricas; Regra de três simples; Razão e 
Proporção; Porcentagem e juros simples; Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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; Limpeza de equipamentos e 
conservação de materiais; Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho; Outros 
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; Direitos e 
Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
 
 
 
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, 
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA E 
OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 
LÍNGUA PORTUGUESA 



3 

 Edital de Concurso n.º 031/2012 - Anexo II 

 

Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro e área das principais figuras geométricas; Regra de três simples; Razão e 
Proporção; Porcentagem e juros simples; Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções básicas e procedimentos de segurança, equipamentos de proteção conservação e manutenção 
de máquinas; Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Direção defensiva e preventiva; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes; Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; Direitos e Deveres dos 
Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
 

 
 
PEDREIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos 
básicos de concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro e área das principais figuras geométricas; Regra de três simples; Razão e 
Proporção; Porcentagem e juros simples; Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ler e interpretar projetos de construção e arquitetura; Preparo de concretos e argamassas; Construir 
alicerces como: baldrame, sapata isolada, radier, blocos; Levantar paredes de alvenaria: amarração e 
encontro; Vão de portas e janelas; Uso de nível e prumo; Cintas de amarração; Pilares, vigas e lajes; 
Escoramentos; Telhado; Assentar esquadrias; Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Assentamento 
de: aparelhos sanitários, manilhas e tubos; Montar e desmontar andaimes; Uso de EPIs; Prevenção de 
Acidentes; Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho; Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo e ética no trabalho; Direitos e Deveres dos 
Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
 
 
 
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – Ensino Fundamental Completo 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância 
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nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; Regra de três simples e 
composta; Razão e Proporção; Porcentagem e juros simples; Equação de 1º e 2º graus; Sistema de 
equações; Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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); 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, 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); Educação em saúde; Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de 1988 e suas 
alterações. (arts. 1º a 14, arts.37 a 43 e arts. 196 a 200). Estatuto do Servidor Municipal 
 
 
 
CARPINTEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância 
nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; Regra de três simples e 
composta; Razão e Proporção; Porcentagem e juros simples; Equação de 1º e 2º graus; Sistema de 
equações; Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Técnicas básicas de reformas de móveis; técnicas de envernizamentos e pinturas; técnicas  de colocação 
de forro; uso e conhecimento de 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 utilizado  em  obras;  Técnicas  de  caixarias  
para  construção; Equipamentos de Segurança (E.P.I.). Noções de combate e prevenção a incêndios. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Direitos e Deveres dos 
Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
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ELETRICISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância 
nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; Regra de três simples e 
composta; Razão e Proporção; Porcentagem e juros simples; Equação de 1º e 2º graus; Sistema de 
equações; Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceitos básicos em eletricidade Principais materiais usados em instalações elétricas Tipos de 
instalações elétricas Práticas em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais.Ferramentas e 
instrumentos de trabalho. Conhecimento prático em baixa e alta tensão.   Assuntos relacionados à sua 
área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Primeiros Socorros 
(acidentes com eletricidade). Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
 
 
 
MARCENEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância 
nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; Regra de três simples e 
composta; Razão e Proporção; Porcentagem e juros simples; Equação de 1º e 2º graus; Sistema de 
equações; Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ferramentas de trabalho; Noções sobre Segurança do trabalho; Equipamentos de Segurança (E.P.I.); 
Madeiras e seus derivados; Juntas e encaixes; Revestimento; Metrologia; Habilidades, destrezas e 
manuseios com máquinas operatrizes para madeiras que permitam o corte, aparelhamento, 
esquadrejamento e furação; Habilidades, destrezas e manuseios com ferramentas portáteis como 
furadeira, lixadeira entre outras; Habilidades em executar serviços de confecção ou reparação em peças 
ou artefatos de madeira; Domínio e conhecimento em revestimento de madeira com fórmicas e lâminas 
de madeira; Leitura e interpretação de desenhos; Organização do local de trabalho; Comportamento no 
local de trabalho; Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo e ética no 
trabalho; Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 
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MOTORISTA I e MOTORISTA II 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos; Ortografia oficial. Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação; Concordância 
nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período; Redação de correspondências oficiais. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil; Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; Regra de três simples e 
composta; Razão e Proporção; Porcentagem e juros simples; Equação de 1º e 2º graus; Sistema de 
equações; Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo; Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias 
e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; 
Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; 
Manutenção e Limpeza de veículos; Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
cargo e ética no trabalho; Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel. 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
 
AGENTE FUNERÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise de concordância, de regência e colocação; Classes de palavras; Colocação de pronomes nas 
frases; Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal; Conjugação de verbos; Flexão 
nominal e verbal; Formas de tratamento; Interpretação de texto; Morfologia: classificação e flexão de 
palavras; Ortografia: acentuação gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Preposições e conjunções; 
Regência nominal e regência verbal; Separação silábica; Significado das palavras; Sintaxe: termos 
essenciais da oração. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Preparação de corpos – Higienização, Conservação de Corpos (tanatopraxia); Ornamentação de urnas 
funerárias; Atendimento ao público; serviços administrativos pertinentes ao funeral e remoção de corpos 
por via terrestre; conhecimento de equipamentos para preparação de corpos; legislação de trânsito; 
procedimentos do funeral – certidão de óbito, liberação do corpo e sepultamento, normas de segurança 
do trabalho, direitos e deveres do servidor público de Cascavel. 
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ATENDENTE DE FARMÁCIA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise de concordância, de regência e colocação; Classes de palavras; Colocação de pronomes nas 
frases; Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal; Conjugação de verbos; Flexão 
nominal e verbal; Formas de tratamento; Interpretação de texto; Morfologia: classificação e flexão de 
palavras; Ortografia: acentuação gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Preposições e conjunções; 
Regência nominal e regência verbal; Separação silábica; Significado das palavras; Sintaxe: termos 
essenciais da oração. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e farmácia 
hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional. 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.  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); Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 

 
 
MONITOR EDUCACIONAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise de concordância, de regência e colocação; Classes de palavras; Colocação de pronomes nas 
frases; Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal; Conjugação de verbos; Flexão 
nominal e verbal; Formas de tratamento; Interpretação de texto; Morfologia: classificação e flexão de 
palavras; Ortografia: acentuação gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Preposições e conjunções; 
Regência nominal e regência verbal; Separação silábica; Significado das palavras; Sintaxe: termos 
essenciais da oração. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CIÊNCIAS 
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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; Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas; 
aparelhos; Origem da vida; Teoria da evolução da espécie humana; Conceitos básicos de: genoma 
humano, clonagem, células tronco; Animais e ecossistema: classificação geral e quanto à alimentação: 
dos vertebrados e dos invertebrados; Vegetais e ecossistema; MEIO AMBIENTE CORPO E SAÚDE: 
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. 
GEOGRAFIA 
A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; O ensino da Geografia; O ensino da Geografia na 
Educação Infantil; O espaço ocupado pelo Estado do Paraná e suas relações;  O espaço ocupado pelo 
Município de Cascavel e suas relações. 
HISTÓRIA 
O que é História; A história do ensino de História no Brasil; O Ensino de História; O ensino de História na 
Educação Infantil; A História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de Cascavel e 
suas relações. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (segundo linha de pensamento de Lev S. Vygotsky) 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO e NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS OCORROS E CUIDADOS 
INFANTIS 
Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O conhecimento 
científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema 
educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano/apropriação do 
conhecimento baseado no método marialista histórico dialético, fundamentado na psicologia histórico 
cultural e pedagogia histórico crítica e procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, 
referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade, 
tendo como referência o Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, Volume I: 
(http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/09072009_curra_culo_para_rede_peblica_municipal_de_ensino_
de_cascavel_-_educaaao_infantil.pdf). 
 
 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise de concordância, de regência e colocação; Classes de palavras; Colocação de pronomes nas 
frases; Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal; Conjugação de verbos; Flexão 
nominal e verbal; Formas de tratamento; Interpretação de texto; Morfologia: classificação e flexão de 
palavras; Ortografia: acentuação gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Preposições e conjunções; 
Regência nominal e regência verbal; Separação silábica; Significado das palavras; Sintaxe: termos 
essenciais da oração. 
MATEMÁTICA 



9 

 Edital de Concurso n.º 031/2012 - Anexo II 

 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Teoria e princípio sobre o plantio direto; Palha, material orgânico e biologia do solo; Morfologia, 
classificação e fertilidade do dolo e nutrição de plantas; Principais plantas de cobertura do solo, 
características e manejo; Agroecologia: princípios, conceitos e manejo de culturas; O Estudo e 
classificação das áreas silvestres; Planejamento e administração das áreas silvestres; Proteção e 
interpretação da natureza; A fauna nas áreas silvestres; Olericultura: principais olerícolas: Clima, solo, 
adubação, trato culturais, época de plantio e colheita; Hidroponia;Cultivo em ambiente protegido: 
construção e manejo de estufas e túneis; Culturas: milho, soja, arroz, feijão, batata, trigo, aveia, sorgo: 
características botânicas, fisiologia da planta, cultivares, semeadura, adubação, tratos culturais, colheitas 
e aspectos pós-colheita; Plantas daninhas, doenças e insetos-pragas nas principais culturas; Fruticultura: 
Propagação das plantas frutíferas, principais árvores frutíferas e suas características como: solo, clima, 
adubação e colheita; Bovinocultura de leite: qualidade do leite, manejo, sanidade, nutrição, instalações; 
Bovinocultura de Corte, Ovinocultura, Avicultura, Piscicultura e Suinocultura: manejo, nutrição, sanidade e 
instalações; Tecnologia e Segurança na Aplicação de Agrotóxicos.  Associativismo, reunião de grupos e 
organização de produtores. 
 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise de concordância, de regência e colocação; Classes de palavras; Colocação de pronomes nas 
frases; Concordância verbal e nominal: Regência verbal e nominal; Conjugação de verbos; Flexão 
nominal e verbal; Formas de tratamento; Interpretação de texto; Morfologia: classificação e flexão de 
palavras; Ortografia: acentuação gráfica; Ortografia oficial; Pontuação; Preposições e conjunções; 
Regência nominal e regência verbal; Separação silábica; Significado das palavras; Sintaxe: termos 
essenciais da oração. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e 
composta. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de 
equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos 
e tabelas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Higiene e Segurança do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais. Política de 
saúde e segurança do trabalho. Implementação de ações preventivas e corretivas. Análise preliminar de 
risco. Riscos químicos, físicos e Biológicos. Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos. 
Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Sistemas de Prevenção e Combate 
a Incêndios. Procedimentos e normas de sistemas de segurança.  Metodologia para investigação de 
acidentes.  Determinação de causas de acidentes. Ações educativas de segurança e saúde. 
Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas 
e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio. Instruções gerais em emergências e 
Brigadas de incêndio. Acidente do Trabalho: Conceitos, causas e conseqüências do acidente do trabalho. 
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Estatísticas de acidentes do trabalho.  Doenças profissionais e doenças do trabalho.  Medidas de 
controle: EPIs e EPCs.  Normas Regulamentadoras com ênfase nas NRs: NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-
8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-20 NR-23, NR-24, NR-25, NR-26,  NR-27, 
NR-28, NR-29, NR-30, NR-31, NR-32 e NR-33.  Atividades Educativas de Segurança no Trabalho: CIPA.  
Biossegurança: esterilização, laboratórios de contenção, gestão de resíduos e biotérios e preparação 
para uso de equipamentos de proteção. Ergonomia: Levantamento e transporte de cargas.  Aplicações da 
antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de trabalho, arranjo físico e postos de trabalho 
informatizados. Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação. Fatores Humanos no 
trabalho. Organização do trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: conceitos, 
classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais. Medidas preventivas e de 
controle dos agentes de risco. Garantias do empregador e deveres do trabalhador.  Sistemas de gestão – 
BS 8800. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

 
ADVOGADO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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, 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 
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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 ESPECÍFICOS 
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: Java; Object Pascal, C, C++. Programação Java em 
arquitetura J2EE. Desenvolvimento para web: Linguagem 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 suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, 
CIFS, NFS, serviços de impressão em rede, Integração com ambiente Windows; Ambiente Microsoft 
Windows 2000/2003: Instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; 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 ISSO 27001. Desenvolvimento de Sistemas Gerência de projetos. 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; a 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). 
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ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Topografia. Geodésia. Fotogrametria e fotoidentificação. Sensoriamento remoto. Cartografia. Cadastro 
técnico e planejamento urbano. Sistemas de informações georreferenciadas. Traçado de estradas e 
cidades. Agrimensura legal. Código de Obras e Posturas e Lei de Parcelamento de solos municipal. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14 e arts 37 a 43).  Estatuto do Servidor 
Municipal. 
 
 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Agricultura - Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos de 
crescimento, desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-
climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, 
acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais 
e sua disponibilidade, adubação e fertilizantes, correção do solo e corretivos). Tratos culturais (principais 
práticas culturais e particularidades de lavouras de importância econômica). Calendário agrícola (épocas 
de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das principais culturas nas 
diversas regiões do Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais 
pragas e doenças e métodos de controle; Pecuária - Quanto à produção animal, serão abordados os 
seguintes aspectos da Bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento 
das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e prevenção das principais doenças 
e parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de 
maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute); Economia Agrícola - Teoria 
e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico 
na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações entre 
receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, 
teoria da renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e 
agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e 
comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização; 
Abordagens sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, 
aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos; 
características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins de 
classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de 
solos. Noções e conhecimentos de extensão rural, como realizar reuniões técnicas com a comunidade 
rural, como apresentar e realizar propostas de palestras técnicas, quais as formas de uso de mídia 
podem ser usadas para se chegar ao produtor rural, como promover "dias de campo" para demonstrar 
técnicas. Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnicos; Noções e conhecimentos de uso 
de tecnologias alternativas para a agregação de valores na propriedade rural; Noções e conhecimentos 
de agricultura orgânica; Noções e conhecimentos para a elaboração de projetos técnicos na busca de 
recursos junto à instituições governamentais e não governamentais; Noções e conhecimentos para 
implantação de campos experimentais. 
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MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990: Dos Direitos 
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política de Atendimento, Das Medidas de Proteção, Da Prática do Ato 
Infracional, Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis, Do Conselho Tutelar, Do Acesso à 
Justiça, Dos Crimes e das Infrações Administrativas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sistema Único de Saúde – SUS. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Atenção a 
Saúde da Mulher: atendimento médico à mulher na adolescência, idade fértil, climatério e menopausa. 
Ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer uterino e de mama. Planejamento 
familiar: Métodos de planejamento familiar e investigação de esterilidade. Acompanhamento de pré-natal, 
identificação e encaminhamento de gestantes de risco. Puepério. Vacinação da gestante. Planejamento e 
programação em saúde. Doenças de notificação compulsória. Atendimento às urgências obstétricas. 
Normas de Biossegurança. Doenças sexualmente transmissíveis. Atendimento às urgências de média e 
baixa complexidade. 
 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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 “post-morten”; 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. 
 
 

 

PEDAGOGO 
CONHECIMENTOS GERAIS 
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Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990: Dos Direitos 
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política de Atendimento, Das Medidas de Proteção, Da Prática do Ato 
Infracional, Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis, Do Conselho Tutelar, Do Acesso à 
Justiça, Dos Crimes e das Infrações Administrativas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica em escolas de 
Educação Profissional.  Pressupostos teóricos e legais da Educação Profissional. Orientação vocacional 
e profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da 
Escola: concepção, princípios e eixos norteadores.  O planejamento, a execução, o acompanhamento e a 
comunicação de pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva 
crítica da educação: importância, níveis e componentes.  O papel do pedagogo no âmbito escolar.  O 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de 
dezembro de 1996.  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo 
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração curricular.  
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Bases psicológicas da aprendizagem e do 
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A 
prática da avaliação no cotidiano escolar.  A pedagogia de projetos.  A multidimensionalidade do 
processo ensino-aprendizagem.  A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender.  A gestão 
escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão técnica-política da prática docente. 
Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O conhecimento 
científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema 
educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos 
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano/apropriação do 
conhecimento na psicologia histórico-cultural.  
 
 
 
PSICÓLOGO 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/1990: Dos Direitos 
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política de Atendimento, Das Medidas de Proteção, Da Prática do Ato 
Infracional, Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis, Do Conselho Tutelar, Do Acesso à 
Justiça, Dos Crimes e das Infrações Administrativas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; 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. 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. 
 


