CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR
ANEXO II – DO EDITAL Nº 080/2012
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – 4ª Série do Ensino Fundamental
COVEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Porcentagem; Regra de Três simples; Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Noções dos Materiais de
Construção: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem;
tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. 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.

ZELADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Porcentagem; Regra de Três simples; Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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 (E.P.I. e E.P.C.);
Ferramentas e equipamentos da área; Limpeza de equipamentos e conservação de materiais; Serviços
Gerais de Limpeza; Destinação do lixo e reciclagem; 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; Ética no trabalho; Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de
Cascavel.

CARGOS DE NÍVEL BÁSICO – 6ª Série do Ensino Fundamental
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação;
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem. Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria e marcenaria e reparos em alvenaria; Noções de
conservação e uso 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
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Acidentes; Primeiros socorros; Organização do local de trabalho; Comportamento no local de trabalho;
Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação;
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem. Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Óleos e
lubrificantes; Pneus; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas
utilizadas para as peças, roscas e parafusos; Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no
trabalho; Uso de EPIs; Combate e Prevenção a incêndios; Prevenção de Acidentes; Direitos e Deveres
dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação;
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem. Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
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Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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;
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 RETROESCAVADEIRA,
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA E OPERADOR DE TRATOR DE PNEU
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação;
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem. Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Noções básicas e procedimentos de segurança, equipamentos de proteção conservação e manutenção
de máquinas; Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão,
freios, direção e transmissão. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, normas gerais
de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. 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
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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; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e adjetivo (gênero: masculino e
feminino; Número: singular e plural); Uso de conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação;
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas planas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem. Razão e Proporção.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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; Noções dos Materiais de
Construção: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem;
tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes; 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; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
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Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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, 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); 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; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores
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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
Leitura e interpretação de desenhos; Uso do metro articulado, trena, esquadro, compasso; 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.

ELETRICISTA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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.

ELETRICISTA DE VEÍCULO
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LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Sistema elétrico de veículos automotores; Identificação de peças, ferramentas e suas serventias;
Técnicas de Injeção Eletrônica; Instalações e consertos de circuitos elétricos e eletrônicos de veículos;
Montagem, reparo e instalação de sistema de ignição eletrônica e alarme de veículos; Instalação e reparo
de ligações automáticas e manuais; Elaboração de orçamentos de serviços elétricos em veículos; Uso e
cuidados de ferramentas, aparelhos e equipamentos; Utilização sistêmica da simbologia de projetos
elétricos em veículos; Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos; Uso correto dos
instrumentos de proteção nas conexões da fiação elétrica de veículo; Conhecimentos sobre capacidade e
utilização de motores elétricos, alternadores e chave de comando. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes.
Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel.

MARCENEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Leitura e interpretação de desenhos; Uso do metro articulado, trena, esquadro, compasso; 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.

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Princípios de funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de
manutenção dos sistemas de: alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e
transmissão. Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de
segurança; Explosão; Óleos e lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de
reposição; Sistemas de medidas e utilizadas para as peças, roscas e parafusos; Mecanismos Hidráulicos;
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Implementos; Correias e Correntes; Ferramentas de trabalho das máquinas; Conhecimentos básicos da
função. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de
Acidentes. 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.

MOTORISTA I e MOTORISTA II
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta.
Habilitação. Direção 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; Sinalização de Trânsito; 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.

TRATADOR DE ANIMAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Flexão do substantivo e
adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Figuras de Linguagem; Uso de
conectivos; Emprego dos pronomes; Pontuação; Conhecimentos básicos de concordância nominal e
verbal.
MATEMÁTICA
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Operações fundamentais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Operações com números inteiros,
fracionários e decimais; Sistema legal de unidades de medida no Brasil; Perímetro e área das principais
figuras geométricas; Frações; Análise e interpretação de gráficos e tabelas; Regra de três simples;
Porcentagem e juros simples; Razão e Proporção; Conjuntos; Equações de 1º e 2º graus.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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 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.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do substantivo
e adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Conjugação de verbos; Emprego
das classes de palavras; Formas de tratamento; Figuras de Linguagem; Uso de conectivos; Emprego dos
pronomes; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Preposições e
conjunções; Morfologia: classificação e flexão de palavras; Sintaxe: termos essenciais da oração;
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.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Sistema Operacional Windows 2000/XP, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007
(Word, Excel, PowerPoint e Access), Internet; Antivírus, Hardware - Componentes de
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microcomputadores. Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Redes de computadores e a
internet.
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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de
atuação do cargo. Estatuto do Servidor Municipal.

AGENTE FUNERÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do substantivo
e adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Conjugação de verbos; Emprego
das classes de palavras; Formas de tratamento; Figuras de Linguagem; Uso de conectivos; Emprego dos
pronomes; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Preposições e
conjunções; Morfologia: classificação e flexão de 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

13
Edital de Concurso nº 080/2012 - Anexo II

equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos
e tabelas.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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.

ATENDENTE DE SERVIÇOS EM SAÚDE

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do substantivo
e adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Conjugação de verbos; Emprego
das classes de palavras; Formas de tratamento; Figuras de Linguagem; Uso de conectivos; Emprego dos
pronomes; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Preposições e
conjunções; Morfologia: classificação e flexão de palavras; Sintaxe: termos essenciais da oração;
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.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Sistema Operacional Windows 2000/XP, 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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
CONHECIMENTOS DO CARGO
Atendimento ao Público e ao telefone; Comportamento no local de trabalho; Conhecimento quanto a
Campanhas Educativas; Gestão de Qualidade: Ferramentas e Técnicas; Medidas de Segurança; Noções
Básicas de Portaria, Decreto, Ofício e Arquivo; Noções de Redação Oficial; Organização do local de
trabalho; Relações Humanas e interpessoais; Serviços Públicos: Conceitos, elementos de definição,
Princípios e Classificação.
NOÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Noções da Legislação de Saúde Pública/SUS; Noções Gerais sobre Saúde; Noções sobre cólera, febre
amarela, raiva e combate a insetos e parasitas; Noções sobre contaminação; Noções sobre higiene,
hidratação, imunização e primeiros socorros; Lei Orgânica Saúde 8.080/1990, Lei financiamento e
Controle Fiscal 8.142/1990, NOBS (Normas Operacionais Básicas), NOAS (Normas Operacionais de
Assistência em Saúde, Pacto pela Saúde 2006 - Portaria 399/2006 e 699/2006; Controle de Vetores
(Aedes Aegypti, Culex, escorpião e animais peçonhentos); Doenças Infecciosas e parasitárias mais
frequentes.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

LÍNGUA PORTUGUESA:
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do substantivo
e adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Conjugação de verbos; Emprego
das classes de palavras; Formas de tratamento; Figuras de Linguagem; Uso de conectivos; Emprego dos
pronomes; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Preposições e
conjunções; Morfologia: classificação e flexão de 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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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, antisépticos). Raspagem sub e supra-gengival. Selantes. 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
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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.

MONITOR DE BIBLIOTECA
LINGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Gênero textual; Ortografia oficial (escrita correta das palavras); Sinônimos e
antônimos; Homônimos e Parônimos; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do substantivo
e adjetivo (gênero: masculino e feminino; Número: singular e plural); Conjugação de verbos; Emprego
das classes de palavras; Formas de tratamento; Figuras de Linguagem; Uso de conectivos; Emprego dos
pronomes; Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Preposições e
conjunções; Morfologia: classificação e flexão de palavras; Sintaxe: termos essenciais da oração.
MATEMATICA
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.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Sistema operacional Windows 2000/XP e GNU/LINUX; Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office
XP, 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access), Internet; antivírus, hardwares-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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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. Formação, Organização e Administração de Bibliotecas: o acervo público. Normas Técnicas da
ABNT. Tratamento da Informação (catalogação, classificação e indexação). Principais atividades das
bibliotecas-seleção 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.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (segundo linha de pensamento de Lev S. Vygotsky)
Concepção de sociedade, homem e educação; a função social da escola pública; o conhecimento
científico e os conteúdos escolares; a historia da organização da educação brasileira; o atual sistema
educacional brasileiro; os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
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metodológicos e avaliação escolar); concepção de desenvolvimento humano/apropriação do
conhecimento
na
psicologia
histórico
–
cultural
(www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/09072009_curra_culo_para_rede_peblica_municipal_de_ensino_de_ca
scavel_-_ensino_fundamental_-_anos_iniciais.pdf).

PROFESSOR
MATEMÁTICA
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL: Conceito de Número; Frações e sua relação: números decimais;
Números decimais: Conceito, Equivalência, Operações e Problemas.
Porcentagens; MEDIDAS: Organização do Sistema Métrico Decimal; Sistema Monetário; Medidas de
massa; Capacidade, volume e as relações existentes; Perímetro e área; Medidas de Tempo; Massa;
Agrárias; LINGUAGEM DA INFORMAÇÃO: Estatística, Probabilidade e raciocínio combinatório;
GEOMETRIA: Classificação de sólidos geométricos e figuras planas; Paralelismo e perpendicularismo;
Ângulos; Poliedros e polígonos.
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
HISTÓRIA
O que é História; A história do ensino de História no Brasil; O Ensino de História; Diretrizes Curriculares
de História para a educação básica; República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era
Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos
militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades. A História do Estado do Paraná e suas
relações; A História do Município de Cascavel e suas relações.
GEOGRAFIA
A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da Geografia; O ensino da
Geografia nas séries iniciais; 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. Diretrizes Curriculares de Geografia para a educação básica; O espaço ocupado pelo
Estado do Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações.
CIÊNCIAS
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; 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 SAÚDE E TRABALHO:
Doenças: infecto-contagiosas, DST e outras; Doenças relacionadas à água, solo, ar; vacinas; Radiação
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solar; camada de ozônio; efeito estufa; aquecimento global; Alimentação saudável; Lixo, reciclagem,
poluição do ar, água e solo.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (segundo linha de pensamento de Lev S. Vygotsky)
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
e
pedagogia
histórico-crítica
(www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/09072009_curra_culo_para_rede_peblica_municipal_de_ensino_de_ca
scavel_-_ensino_fundamental_-_anos_iniciais.pdf ).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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.
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
HISTÓRIA
O que é História; A história do ensino de História no Brasil; O Ensino de História; Diretrizes Curriculares
de História para a educação básica; República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era
Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos
militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades. A História do Estado do Paraná e suas
relações; A História do Município de Cascavel e suas relações.
GEOGRAFIA
A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da Geografia; O ensino da
Geografia nas séries iniciais; 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
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natural brasileiro. Diretrizes Curriculares de Geografia para a educação básica; O espaço ocupado pelo
Estado do Paraná e suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações.
CIÊNCIAS
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; 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 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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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 (segundo linha de pensamento de Lev S. Vygotsky)
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO e NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS SOCORROS 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
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
MATEMÁTICA
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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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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 EDIFICAÇÕES
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad); Topografia; Movimento de Terras; Construção de alicerces
como baldrame, sapata isolada, radier, blocos. Levantamento de 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. Assentamento de esquadrias. Revestimento: chapisco, emboço e reboco.
Ferramentas e equipamentos usados na construção civil. Noções dos Materiais de Construção Civil:
aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do
concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Locação de obras; Sondagens;
Estradas: Projeto geométrico, drenagem, obras especiais, pontes; Princípios básicos de construção;
Detalhamento, desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações
elétricas, hidráulicas e de esgoto; Manutenção de via permanente; Normas de Desenho Técnico, de
Arquitetura, de Instalações e de Estrutura. Escalas; Cotagem; Assuntos relacionados à sua área de
atuação e ética no trabalho; 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).

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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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. Administração de
medicamentos. 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. curativos. sistema saúde: políticas públicas de saúde, sus, conselhos de 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.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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Sistemas e Computação. Hardware - Componentes de microcomputadores. Dispositivos de
armazenamento de dados. Gerenciamento de Memória. Memória principal e Cache. Tipos de Memórias.
Dispositivos de entrada e saída. Placa Mãe Interfaces paralela, serial, USB, IDE, SCSI e SATA.
Configuração de microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play.
Montagem/Desmontagem. Operação de computadores. Sistemas de Numeração. Processamento
"batch", "on line", "off-line" e "real time". Multiprogramação e Multiprocessamento. Multitarefa. Discos
Rígidos e flexíveis. Instalação e configuração de equipamentos de microinformática - Impressoras
DeskJet / Laser, Scanners, CD-ROM, DVD, Zip Drives, Multimídia e Modems. Proteção: Princípios
básicos, alimentação AC / DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.
Software – Básico, aplicativos e utilitários. Conhecimentos de instalação e operação dos sistemas
Windows 9x / Me, Windows NT4 (Workstation e Server), Windows 2000 (Professional e Server), Windows
2003 Server, GNU/Linux e Windows XP (Home e Professional). Manipulação de arquivos e pastas.
Compartilhamento de arquivos, pastas e periféricos. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003,
2007 e 2010 (Word, Excel, Access e PowerPoint). OpenOffice, Broffice. Execução de procedimentos
operacionais de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. Comunicação
de Dados. Conceitos. Representação da informação. Sinal analógico e digital. Transmissão serial e
paralela, assíncrona e síncrona, half-duplex e full-duplex. Protocolos de comunicação. Sistemas de
transmissão de dados. Modulação / Demodulação. Linhas ponto-a-ponto e multiponto. Redes de
computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI /
ISO. Meios de transmissão: cabo coaxial, par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento
estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit
Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura
TCP/IP. Redes Públicas. RENPAC. Internet e Intranet. Equipamentos: hubs, switches e roteadores.
Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Uso de software de acesso e navegação
na Internet (browsers): Internet Explorer, Firefox e Google Chrome. Modalidades e técnicas de acesso:
FTP, Telnet, Download, Navegação e Pesquisa. WEB: HTML, JavaScript, Appet Java, ASP e XML.
Correio Eletrônico: Outlook Express e Netscape. Segurança e apoio ao usuário. Backup, prevenção e
eliminação de vírus, firewall. Prestação de serviço e suporte aos usuários. Execução de rotinas e
orientação de usuários quanto aos procedimentos de segurança dos dados. Apoio na instalação e na
atualização de softwares antivírus. Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; ortografia oficial; noções de fonologia; acentuação gráfica e crase; emprego dos
sinais de pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; flexão do substantivo e
adjetivo (gênero e número); emprego das classes de palavras: artigos, adjetivos, pronomes, conjunções,
numerais; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; sintaxe da oração e
do período.
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.
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; cidadania e meio ambiente; Código de
Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94); Atualidades; 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
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, antisépticos). Raspagem sub e supra-gengival. Selantes. Zelo pelos instrumentos utilizados no consultório limpeza e esterilização. Aplicação tópica de substâncias; Assuntos correlatos e Gerais à respectiva área;
Atividades de Odontologia preventiva; Demonstrações técnicas de escovações; Levantamentos de dados
estatísticos; Levantamentos e estudos epidemiológicos; Noções de higiene, prevenção e tratamento de
doenças orais; Prevenção da cárie dentaria; Programas Educativos de saúde bucal.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ENGENHEIRO CARTOGRÁFICO

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Conceitos e definições; Comunicação cartográfica fundamental; Mapas e cartas; Tendências e projeto
cartográfico; Projeções cartográficas; Ambiente digital; Semiologia gráfica; Georreferenciamento,
confecção de mapas básicos e bases cartográficas digitais; Mapeamento temático; Fontes de dados;
Conversão analógico-digital; Estruturas, matricial e vetorial; Topologia; Medição de coordenadas 2D e 3D;
Avaliação de distâncias e áreas; Qualidade de dados geométricos, temáticos e temporais; Classificação
de documentos; Atualização cartográfica; MDT - representação de superfícies, interpolação e
extrapolação espacial; Métodos de representação de superfícies; Triangulações; Auto-correlação
espacial; Ponderação; Krigagem; Técnicas de interpolação; Modelos numéricos; Geodésia-geodésia
geométrica, conceitos fundamentais; Geometria do elipsóide, Linha geodésica, Problemas direto e
inverso, Sistemas de referência, transformação entre sistemas, tipos de coordenadas e conversões,
geodésia tridimensional, altitudes, geodésia física e geofísica, determinação da gravidade, ondulações
geoidais, geodésia espacial, princípios e métodos, sistemas, GPS, observáveis, estratégias de
observação e métodos de levantamento, cálculo, métodos de levantamentos clássicos, equipamentos,
sensoriamento remoto - espectro eletromagnético; Interação energia-matéria; Assinaturas espectrais;
Sensores ativos e passivos; Imageadores e não imageadores; Sensores “Along-Track” e “Across-Track”;
Características geométricas; Sensores termais, multiespectrais e hiperespectrais; Sensores analógicos e
sensores digitais; Radares e repetibilidade; Princípios e tecnologias envolvidas; Resolução; Aplicações;
Níveis de aquisição terrestre, aéreo e orbital; Erros e distorções; Sistemas orbitais, Filtragem; Contraste;
Classificação supervisionada, não supervisionada e híbrida; Fusão de imagens; Imagens sintéticas, pós-
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processamento e suavização; Aplicações, fotometria - conceitos e definições, fotogrametria aérea e
terrestre; Câmeras digitais; Processamento de imagens digitais; Aerotriangulação analógica, analítica e
digital; Restituição, reambulação; Projeto e plano de vôo sistemas de informação - sistemas de
informação geográfica (GIS); Sistemas de informação cartográfica; Relações médias e trigonométricas do
triângulo retângulo; CAD; Histórico; Conceitos e definições; Projeto e análise de sistemas, componentes,
funcionalidades; Interação homem-máquina; Atributos espaciais e não espaciais; Tempo; Caracterização
de fenômenos; Modelos numéricos; Simulação; Semântica; Aquisição de dados, conversão entre
estruturas; Compatibilização e padronização de dados cartográficos; Meta e dados; Armazenamento de
dados, bancos de dados; Visualização científica e cartográfica; Análise de dados, Entidades discretas e
contínuas; Algoritmos; Operações lógicas, aritméticas, trigonométricas e estatísticas; Redes; Divulgação
e compartilhamento de dados; Mapeamento e levantamentos geodésicos; Ajustamento de observações classificação dos erros, Sistema de equações lineares e o M.M.Q., ajustamento de observações diretas,
método dos parâmetros, variação de coordenadas, elipse dos erros, propagação de erros.

ENGENHEIRO CIVIL

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad); Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra;
sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais;
fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos estruturais;
estruturas especiais; estruturas em concreto armado; alvenaria estrutural; concreto - controle tecnológico;
argamassas; formas; armação; instalações prediais; alvenarias; paredes; esquadrias; revestimentos;
coberturas; pisos; impermeabilização; equipamentos e ferramentas; segurança e higiene no trabalho;
engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland;
agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos;
vidros; tintas e vernizes. Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; índices físicos;
caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; pressões nos solos; prospecção
geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos;
adensamento nos solos; estimativa de recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de
terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade
das fundações profundas. Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria
da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de
deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão;
flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços
seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos;
diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros);
Mecânica do Fluidos: Propriedades dos fluídos. Estática dos fluídos. Superfícies submersas planas e
curvas. Tipos e regimes de escoamento dos fluídos. Equações básicas para um volume de controle.
Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de
aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto armado fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de
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armação em concreto armado; Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas;
instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais; Estruturas de Aço; Estruturas de
Madeira; Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere às obras e serviços de engenharia;
Levantamentos topográficos, Leitura de cartas topográficas; Plano Diretor Municipal, Código de Obras e
Posturas.

FONOAUDIÓLOGO

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Disartria e Dislalia - Conceito Tratamento. Fonoaudiologia Escolar - Campo de atuação, Prevenção e
reabilitação. Audiologia Clínica - Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea.
Logoaudimetria e imitanciometria. Métodos eletrofisiológicos de avaliação da audição: BERA e Emissões
Otoacústicas. Aquisição e Retardo de Linguagem. Motricidade Oral-Desenvolvimento das funções
estomatognáticas. Princípios aplicados ao diagnóstico e tratamento miofuncional. Disfonia - Classificação,
conceito, etiologia e reabilitação vocal. Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea - Classificação
de fissuras, Incompetência e insuficiência Velofaríngea. Distúrbios da voz e problemas associados.
Leitura e Escrita e Dislexia - Definições, causas e atuação fonoaudiológica. Disfluência e Gagueira.
Disfluência versus gagueira. Atuação interdisciplinar Fonoaudiologia e Saúde Pública - Áreas de atuação.

MÉDICO 40 HORAS - GENERALISTA

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade; Alterações agudas de saúde;
Assuntos correlatos e gerais à respectiva área – Clínica Médica. Bioestatística; Conhecimentos técnicos;
Conservação de equipamentos, instrumentos e materiais; Contaminações; Intoxicações agudas por
agrotóxicos e animais peçonhentos; Doenças do Aparelho Circulatório; Controle de Hipertensão Arterial;
Doenças do Aparelho Geniturinário; Doenças do Aparelho Respiratório; Afogamento; Doenças
Dermatológicas; Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico; Doenças Transmissíveis; Educação em
Saúde Pública; Enfermidades; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção
das doenças cardiovasculares; Equipamentos de Segurança; Exames Clínicos (bioquímicos, físicos,
hematológicos, Raio X e outros), diagnósticos e tratamento médico; Insuficiência cardíaca, insuficiência
coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica,
tromboses venosas, hipertensão arterial e choque; Instrumentos especiais; Imunização; Medicamentos;
Medicina preventiva; Medicina Terapêutica; Pequenas cirurgias; Planejamento das atividades médicas;
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Programas de Saúde Pública (acompanhamento, implantação e avaliação de resultados, Hanseníade,
Hipertensão, Diabetes e tuberculose Crônica); Leishmaniose Cutânea; Pulmonares:- insuficiência
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal e neoplasias; Renais:- insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias e
metabólicas; Saúde e bem-estar do paciente; Sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias,
diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon e tumores de cólon. Sistema Endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e
da adrenal; Sistema Único de Saúde e Municipalização; Verminoses; Vigilância em saúde.

MÉDICO 40 HORAS - INFECTOLOGISTA

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Princípios de Antibioticoterapia; Infecções Hospitalares; Doenças Febris: Febre a Esclarecer; Sepses;
Malária; Leptospirose; Febre Amarela; Febre Tifoide; Calazar; Dengue; Sarampo; Varicela;
Citomegalovirose. Infecções Cutâneas e de Partes Moles: Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas;
Leishmaniose Tegumentar Americana; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase. Infecções do
Sistema Nervoso Central: Meningites; Abscesso Cerebral; Encefalites. Infecções das Vias Respiratórias:
Anginas; 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; Acidentes Ocupacionais; Infecções na Gestação; Vacinação; LEGISLAÇÃO - SUS E AS
SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES.

MÉDICO 40 HORAS - PEDIATRA

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
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;
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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 má-absorção; Afecções do Trato Respiratório da
Criança e do Adolescente: 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.

MÉDICO VETERINÁRIO

CONHECIMENTOS GERAIS
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
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
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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.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

CONHECIMENTOS GERAIS
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 DO CARGO
Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de intervenção, recursos terapêuticos, modelos de
atuação e fundamentação teórica da profissão. Desenvolvimento sensorial, perceptivo, cognitivo e motor:
normal e seus desvios. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. A intervenção da Terapia
Ocupacional em neurologia, traumato–ortopedia, reumatologia, pediatria, saúde mental, saúde coletiva e
saúde pública. A intervenção da Terapia Ocupacional em atraso no desenvolvimento motor, deficiência
mental e sensoriais (auditiva e visual). Análise de atividades: da tarefa, do indivíduo e da teoria,
indicações e aplicações no tratamento ocupacional. Anatômica, fisiologia, cinesiologia e cinesioterapia
aplicadas à Terapia Ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e aplicação. Atividades de vida
diária, atividades de trabalho e produtivas, atividades de lazer e diversão teoria, análise e aplicação.

