
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N . º  0 0 3 / 2 0 1 3

D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S  -  R E T I F I C A D O

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Língua Portuguesa: Encontros  vocálicos  e  consonantais;  Divisão  silábica;  Ortografia  oficial;  Acentuação  gráfica.  Substantivo; 

Adjetivo; Pronome; Verbo. Termos essenciais da oração Sentido conotativo e denotativo. Compreensão e interpretação de textos.

Matemática:  Dobro; triplo; quádruplo; múltiplos; adição e subtração com casas decimais; Multiplicação e divisão com 2 números no 

divisor.  Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica,  relações  exteriores,  segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas 

vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, 

jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 101: ASSISTENTE DE OPERADOR DE USINA DE ASFALTO E CONCRETO

Conhecimentos Específicos: Funções dos pavimentos - As camadas dos pavimentos - Nomenclatura técnica dos materiais de camadas 

dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimento - Materiais de Insumo para Pavimentação.

CARGO 102: AUXILIAR OPERACIONAL

Conhecimentos  Específicos:  Leitura  e  interpretação  de  projetos  arquitetônico  e  complementares.  Manutenção  e  utilização  de 

ferramentas, máquinas e equipamentos. Instruções de trabalho (execução e manutenção) de elétrica predial e residencial, hidráulica, 

carpintaria, pintura, alvenaria, drenagem, telefonia e revestimentos cerâmicos/argamassados. Conceitos básicos de eletricidade, materiais 

elétricos, tipos de instalações elétricas. Conhecimento em baixa tensão. Conceitos básicos de carpintaria de fôrma. Esquadrias de madeira. 

Escoramentos.  Assentamento de revestimentos cerâmicos e tacos. Especificações de materiais.  Preparação, transporte,  lançamento, 

adensamento e cura de concretos. Preparação e aplicação de argamassas. Tipos de argamassas. Execução de fundações em concreto-

armado, tais como: viga baldrame, sapata, radier, blocos e estacas. Elevação de paredes de alvenaria. Conceitos básicos de topografia.  

Conhecimento de manuseio, armazenamento, controle de estoque e entrega de materiais. Montar e desmontar andaimes. Conceitos 

básicos de telefonia e hidráulica. Noções de drenagem. Tipos de tintas, diluentes e vernizes. Formas de aplicação e preparo de superfícies. 

Pinturas em vias públicas. Defesa Civil na Paraná. Sistemas de defesa civil: nacional, estadual e municipal. Situações de emergências. 

Prevenção e combate à incêndios.

CARGO 103: OPERADOR DE MÁQUINA I

Conhecimentos Específicos: Legislação de Trânsito, Noções de Primeiros socorros, Noções de Mecânica, Habilidades e manuseio de 

máquinas e equipamentos (rolo compactador, pá carregadeira, retroescavadeira e empilhadeira).

CARGO 104: OPERADOR DE MÁQUINA II

Conhecimentos Específicos: Legislação de Trânsito, Noções de Primeiros socorros, Noções de Mecânica, Habilidades e manuseio de 

máquinas e equipamentos (escavadeira, vibroacabadora e motoniveladora).
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CARGO 105: OPERADOR DE USINA DE ASFALTO E CONCRETO

Conhecimentos Específicos: Funções dos pavimentos - As camadas dos pavimentos - Nomenclatura técnica dos materiais de camadas 

dos pavimentos - Bases Classificatórias das Estruturas de Pavimentos - Materiais de Insumo para Pavimentação, Funcionamento e 

Manutenção da Usina.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Língua Portuguesa: Estudo do texto. Fonética: Acentuação gráfica, ortografia. Morfologia: Classes de palavras.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 

números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica,  relações  exteriores,  segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas correlatas  do  conhecimento  juntamente  com suas 

vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, 

jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 106: ELETRICISTA

Conhecimentos Específicos:  Conceitos básicos de Eletricidade e Eletromagnetismo: carga elétrica, Lei de Coulomb, campo elétrico, 

potencial  e diferença de potencial,  campo magnético,  Lei  de Ampère, Lei  de Faraday, Lei de Lenz, Força Magnetomotriz.  Circuitos 

magnéticos e transformadores.  Circuitos de corrente contínua e circuitos de corrente alternada. Resistor, capacitor,  indutor.  Circuitos 

resistivos e circuitos R,L,C série e paralelo. Leis de Kirchhoff. Potência ativa e potência aparente. Fator de potência. Circuitos trifásicos. 

Instalações elétricas: circuitos de alimentação, dimensionamento dos condutores. Quadros gerais e de distribuição. Chaves. Proteção.  

Resistência de Terra. Aterramento. Pára-Raios. Luminotécnica. Grandezas fundamentais da luminotécnica. Métodos de cálculo. Lâmpadas 

e Luminárias. Iluminação incandescente, fluorescente, Vapor metálico e Vapor de sódio. Interruptores e ignitores. Controle de Intensidade 

Luminosa. Comando da Iluminação por células fotoelétricas. Iluminação externa e de Vias Públicas. Motores de indução, trifásicos e 

monofásicos.

CARGO 107: MOTORISTA III

Conhecimentos Específicos: Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção de automóveis. 

Direção defensiva.  Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o trânsito. Segurança dos 

veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; Fonética e Fonologia: 

som e  fonema,  encontros  vocálicos  e  consonantais;  dígrafos.  Morfologia:  classes  de  palavras  variáveis  e  invariáveis  e  seus 

empregos no texto. Tempos simples e compostos dos verbos; Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe. Período 

simples (termos essenciais e acessórios) e período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; sintaxe de colocação  pronominal . Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos 

de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem. Figuras de sintaxe. Noções de semântica.

Matemática:  Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas); 

Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples. 

Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o grau: resolução e problemas; 

Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e 

software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  operacionais:  Windows  XP 

Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias 

relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e 
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pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica,  relações  exteriores,  segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas 

vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, 

jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 201: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Conhecimentos Específicos:  Noções gerais sobre processos de arquivo de documentos. Correspondência comercial (recepção e 

emissão). Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. Administração Geral. Introdução à 

Economia.

CARGO 301: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Conhecimentos Específicos:  Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: conceitos 

e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo  

humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde.  Doenças 

transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do 

ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos 

odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: 

espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. 

Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de 

pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. 

Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos 

utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos 

moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. 

Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos 

de trabalho.

CARGO 302: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: Computadores: organização 

e  arquitetura  de  computadores,  componentes  de  um  computador  (hardware  e  software);  linguagem  de  programação;  ligadores, 

carregadores, compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas 

Operacionais: funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: 

organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de 

definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteção, segurança e integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e  

distribuído; controle de transações; controle de concorrência. Rede de Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios 

físicos; sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes 

LANs e WANs, arquiteturas OSI e TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de 

navegação e exibição de páginas. Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos 

de dados; operadores e expressões; apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica; modularização, 

correção e testes. Conceitos de Orientação a Objetos: linguagens orientadas a objetos, modularização, correção e testes de programas;  

programação estruturada e programação orientada a objetos. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógica 

formal: símbolos para conjunção, disjunção e negação; enunciados condicionais.

CARGO 303: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA

Conhecimentos  Específicos:  Desenho  topográfico:  conceito,  normas  gerais  NB-8  da  ABNT;  desenhos  de  plantas  topográficas 
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planimétricas e planialtimétricas - processos gráficos e processos analíticos (interpolação e obtenção de curvas de nível, desenho e 

interpretação de perfil topográfico do terreno, conhecimento de softwares utilizados em desenhos topográficos - Topograph, AutoCad, etc., 

noções de elaboração de plantas de loteamentos, cálculo de áreas por meio de processos gráfico e(ou) analítico). Topografia: conceito;  

planimetria e altimetria, topologia; unidades de medidas - lineares, angulares, superfície; prática instrumental. prática de campo (caderneta 

de campo, croquis, teodolito, trena e balisas); avaliação de superfícies; cálculo analíticos de coordenadas - altimétrico e plani-altimétrico; 

triangulação topográfica; conhecimentos de equipamentos para topografia automatizada; cálculo de poligonais em softwares específicos de 

topografia; declinação magnética; transformação de rumo magnético em rumo verdadeiro. Elementos de astronomia e geodésia: sistemas e 

coordenadas; posição geográfica por satélite; determinação do norte geográfico; identificação das aplicações e restrições do sistema UTM; 

transporte  de  coordenadas  planas  retangulares  (UTM);  transformação  de  coordenadas  e  sistemas  geográficos;  diferença  entre 

equipamentos GPS de navegação, topográfico e geodésico e suas aplicações; entendimento das etapas de campo necessárias para um 

levantamento GPS; identificação dos principais sistemas de projeção,  suas aplicações e seus sistemas de referência.  Urbanização:  

posicionamento das vias: da rede de água potável, esgoto sanitário, pluvial, energia elétrica e telefone, cruzamento em nível; projeto e 

locação de loteamentos; levantamento cadastral; desmembramento e remembramento; loteamento rural. Introdução à ciência do solo: 

noções  de  geologia  (conceitos  básicos,  geomorfologia,  minerais,  rochas,  intemperismo);  aspectos  da  ação  geológica  das  águas 

subterrâneas e de superfície; solos (conceitos básicos, formação do solo, pedogênese); morfologia do solo; aspectos morfológicos que 

caracterizam o perfil do solo; noções físicas do solo (densidade, porosidade, compactação, etc.); classificação do solo (conceito e tipo de  

solo); noções de edafologia. 6. Educação ambiental: conceito básico de ecologia; climas (conceitos gerais e estações do ano); ciclos e 

fenômenos naturais (chuvas, vento, etc.); cerrado (situação geográfica, clima, solo, fauna e vegetação); interferência humana na natureza;  

ecologia urbana e saneamento básico; noções de legislação ambiental (CONAMA, Agência Ambiental, IBAMA, outras instituições); reserva 

legal, área de preservação permanente, uso do solo urbano. Informática aplicada: introdução de dados e cálculo de cadernetas de campo 

em  softwares  específicos;  desenho  (definição  de  camadas,  carregar  e  criar  pontos  e  espessuras  etc.);  altimétria  (parâmetros  e 

configurações para interpolação de curvas de nível). Noções em sistema de gestão pela qualidade conforme critérios de excelência do 

PQNS.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica. Substantivos e 

adjetivos (gênero,  número e grau).  Verbos (tempos e modos).  Fonética e Fonologia:  Encontros vocálicos e consonantais.  Dígrafos. 

Morfologia: Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e sua flexões; advérbio, conjunção, preposição e 

interjeição. Poética. Versificação. Elementos de comunicação. Sintaxe – Período composto por Coordenação e Subordinação. Figuras de 

sintaxe.  Noções de semântica.  Produção textual:  coerência e coesão,  tipos composição,  elementos da comunicação e funções da 

linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência.

Matemática:  Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, pertinência, 

inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de 

funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. 

Progressões aritméticas e geométricas. Analise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e 

composta. Juros e porcentagem.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e 

software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes  operacionais:  Windows  XP 

Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias 

relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e 

pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica,  relações  exteriores,  segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas 

vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, 

jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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CARGO 401: BIBLIOTECÁRIO

Conhecimentos Específicos:  Análise e tratamento da informação. Catalogação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e prático, 

catálogos de bibliotecas: conceitos, função, estrutura e instrumentos bibliográficos auxiliares ao catalogador; normas de catalogação. 

Classificação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e prático da CDU - Classificação Decimal Universal. Indexação e elaboração de 

resumos. Thesaurus: conceito e uso. Controle bibliográfico e recuperação da Informação: princípios e práticas do controle bibliográfico; 

principais fontes bibliográficas: gerais e especializadas, nacionais e internacionais; mecanismos e normas nacionais e internacionais para o 

controle bibliográfico; normalização bibliográfica: referenciação segundo NBR6029 - da ABNT. Acesso e uso de fontes de informações 

bibliográficas. Recuperação da informação: conceito, acesso a sistemas manuais e automatizados, processo de comunicação científica e 

tecnológica. Serviços aos usuários: a informação e a comunidade, referência, interação usuário-sistema. Disseminação da Informação - 

SDI e notificação correspondente. Intercâmbio bibliográfico: comutação bibliográfica (COMUT e outros). Consultas, informações específicas 

e levantamentos bibliográficos. Sistemas de informações bibliográficas: Planejamento, organização e administração. Principais sistemas 

nacionais e internacionais (por áreas de interesse).

CARGO 402: EDUCADOR DESPORTIVO 

Conhecimentos Específicos:  Regras básicas de desportos coletivos e individuais. Fundamentos aplicados nos desportos coletivos e 

individuais. Sistemas táticos ofensivos e defensivos. Fundamentos e princípios da administração, aplicados à Educação Física, Esporte e 

Lazer. Organizações de competições esportivas e eventos de Lazer. Sistemas de disputas em competições esportivas. Terminologia 

aplicada ao Lazer e à recreação, necessários para sua compreensão, tais como: ludicidade, jogo, esporte, brincadeira, tempo-espaço. A 

ludicidade através das várias dimensões do conhecimento, filosófica, histórica, sociológica e psicológica. Equipamentos de Lazer: políticas 

públicas de Lazer para os órgãos municipais. Alterações morfológicas e funcionais induzidas através do treinamento físico. Métodos de 

treinamentos para aquisição da aptidão física e motora. Métodos de alteração da performance física.

CARGO 403: ENGENHEIRO QUÍMICO

Conhecimentos  Específicos:  Química Orgânica e Inorgânica:  Tabela Periódica:  propriedades periódicas  dos elementos,  Ligação 

Covalente; Ligação Iônica; Ligação Metálica. Nomenclatura dos diversos compostos. Estudo das propriedades físicas e químicas dos 

grupos funcionais, incluindo biomoléculas constituídas de aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Compostos orgânicos de interesse 

biológico e tecnológico. Processos Industriais/Operações Unitárias das Indústrias Química e de Alimentos: Filtração; Extração sólido-

líquido; Destilação; Evaporação; Absorção; Secagem e Psicrometria. Mecânica dos Fluidos Aplicada: Estática e dinâmica dos fluídos.  

Balanços globais e diferenciais de massa, energia e quantidade de movimento. Processos Termodinâmicos: propriedades termodinâmicas 

dos fluidos puros; Equilíbrio e estabilidade em sistemas de um componente; Propriedades termodinâmicas de misturas homogêneas;  

Equilíbrio de fases; Equilíbrio químico. Reatores: Introdução ao Cálculo de Reatores. Equações básicas dos reatores. Calor, Frio e trocas 

térmicas:  Fontes.  Combustão:  princípios  e  equipamentos.  Geração  de  vapor:  utilização  e  equipamentos.  Refrigeração:  princípios, 

aplicações e equipamentos. Compressores. Troca térmica com e sem mudança de fase: aplicações, escolha e projeto de equipamentos.  

Transferência de calor em escoamento de fluidos. Radiação térmica. Controle de processos: Elementos de controle de processos da  

indústria química. Variáveis: pressão, temperatura, vazão, nível e densidade. Processos químicos industriais: Cerâmicas. Aglomerantes. 

Vidros.. Os carvões como matéria-prima. Indústrias Têxteis. Indústria de Celulose e do Papel. Petroquímica – 1ª e 2ª gerações. Indústria de 

Polímeros:  plásticos e  elastômeros  Engenharia  de  Alimentos:  Operações  preliminares  na  indústria  de alimentos:  limpeza,  seleção, 

classificação, pelagem, redução de tamanho, separações mecânicas; Tratamento térmico (pasteurização, esterilização, branqueamento, 

resfriamento,  congelamento,  evaporação,  extrusão);  Cristalização;  Desidratação;  Concentração  (membranas,  adição  de  solutos); 

Irradiação; Estabilidade e controle durante o processamento dos alimentos; Armazenamento dos alimentos: refrigeração,  congelamento, 

atmosfera modificada,  atmosfera controlada,  armazenamento  de alimentos desidratados e de umidade intermediária;  Estabilidade e 

controle  durante o armazenamento dos alimentos;  Microbiologia dos alimentos:  deterioração microbiana dos alimentos,  controle  do 

desenvolvimento  microbiano  nos  alimentos.  Processos  fermentativos  industriais.  Meio-ambiente:  Análises  no  controle  da  poluição 

ambiental. Tratamento de efluentes. Poluentes atmosféricos e seu tratamento. Tratamento de resíduos sólidos. Projetos industriais e sua 

análise: Fases dos projetos industriais da indústria química. Montagem industrial. Elaboração de um projeto básico da indústria química. 

Generalidades sobre cartas de processos. Identificação das variáveis de processo e do projeto, parâmetros de equipamentos. Estudo da 

economia de processos químicos. Número de variáveis necessárias ao cálculo de um processo. Finanças: Balanço e princípios contábeis 

básicos.  Demonstrativo de lucros e perdas. Engenharia de Avaliações: Princípios Básicos; Aspectos básicos das Normas Brasileiras (NBs) 

em vigor até 30-06-2005 que regulam a matéria;  Sistemas de regressão para cálculo de valor de mercado: simples e múltipla. Introdução à 
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Engenharia Econômica: Substituição de equipamentos; Depreciação. Elaboração, Análise e Administração de Projetos: Planejamento de 

projetos;  Análises  econômico-financeiras  de  projetos;  Financiamento  de  projetos;  Gerência  da  execução  de  projetos.  Estatística: 

Distribuições de freqüência; Média, mediana, moda, variância, desvio padrão e coeficiente de variação; Teoria elementar da probabilidade; 

As distribuições binomial, normal e de “Student” t; Teoria elementar da amostragem; Teoria estatística da estimação; Testes de hipótese e 

significância;  Ajustamento  de  curvas  e  o  método  dos  mínimos  quadrados.  Matemática  Financeira:  Juros  e  capitalização  simples; 

Capitalização Composta;  Descontos;  Fluxo de Caixa;  Séries de pagamentos iguais  com termos antecipados e postecipados;  Valor 

Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno; Sistemas de amortização (Tabela Price, Sistema de Amortização Constante e Sistema Misto).

CARGO 404: FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos Específicos:  Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia em cardiologia. Fisioterapia em terapia intensiva. Fisioterapia 

em neurologia. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em pediatria. Fisioterapia geral:  

mecanoterapia, cinesioterapia, fototerapia e eletroterapia.

CARGO 405: FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala e audição. Acústica, psicoacústica e audiologia clinica (métodos e 

técnicas na avaliação audiológica de adultos e crianças) e terapia no deficiente auditivo. Articulação e motricidade oral. Fala e linguagem 

(aquisição e desenvolvimento) e seus distúrbios. Voz e seus distúrbios. Psicomotricidade. Leitura e escrita e seus distúrbios. Distúrbios de 

fluência gagueira. Distúrbios neurológicos (afasias, disartrias, agnosias e aprascias). Paralisia cerebral. Deficiência mental. Código de ética.

CARGO 406: GEÓGRAFO

Conhecimentos Específicos: Geografia Geral do Brasil. Geografia Física, Geomorfologia, Biogeografia. Geografia Humana, Geografia 

Econômica, Geografia Urbana e Regional. Noções de Cartografia digital, Sensoriamento remoto, Hidrografia, Climatologia, Topografia. 

Recursos hídricos, Planejamento das bacias hidrográficas, Urbanização das bacias, Gestão de riscos e controle de enchentes, Processos 

erosivos, Climatologia urbana. Quantificação em Geografia, Técnicas de Levantamento de dados - documentos cartográficos digitais, 

Entrevistas, Questionários, Coleta de dados em Banco de Dados Agregados, Metodologias de coleta de dados em trabalho de campo, 

Tratamento de dados quantitativos - qualitativos e sua representação territorial, Construção de indicadores sócio-econômicos e ambientais. 

Metodologia de analise territorial, diagnostico e prognostico. Estratégias e marco legal da participação cidadã no planejamento. Sistemas 

de  Informações  Geográficas  no  planejamento.  Metodologias  para  localização  de  equipamentos  urbanos.  Zoneamento  Ecológico-

Econômico e gestão de bens ambientais. Avaliação de impacto ambiental. Quantificação e Valoração de danos ambientais. Normas que 

regulamentam a elaboração de relatórios técnicos. Análise e elaboração de relatórios técnicos, pareceres ambientais e perícias judiciais.  

Análise e interpretação da Legislação Federal referente á gestão Territorial. Elaboração de especificações técnicas para contratação de 

serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental e de Educação Ambiental. Normas Brasileiras de Referência  

(NBR)  para  elaboração  de  estudos  técnicos.  Estudos  de  Impactos  Ambientais  e  relatório  de  impacto  ambiental.  Processos  de  

licenciamento ambiental.

CARGO 407: INSTRUTOR DE ARTES – ARTES CÊNICAS

Conhecimentos Específicos: História do Teatro - a história do teatro a partir dos dramaturgos e suas obras, dos gêneros e das formas 

de representação. Elementos do Teatro - os elementos constitutivos do teatro no ator. O jogo e a representação teatral. O “faz-de-conta” 

infantil e o teatro. O universo ficcional do teatro e o desenvolvimento do indivíduo. A aprendizagem proporcionada pela experiência com 

jogos teatrais. Relação indivíduo/grupo no trabalho teatral. Teatro e consciência social. Comunicação entre jogadores e platéia no jogo  

teatral.

CARGO 408: INSTRUTOR DE ARTES – ARTES VISUAIS

Conhecimentos Específicos:  I.  NOÇÕES DE PERSPECTIVA -  Objetivo:  Perceber  e  representar  graficamente  as  formas do 

cotidiano visual a partir de recursos advindos da Teoria de Perspectiva considerando, basicamente, o deslocamento do Ponto de 

Vista e a Percepção Volumétrica das coisas. 1. Perspectiva com 01 (um) Ponto de Fuga. 2. Perspectiva com 02 (dois) Pontos de 

Fuga. 3. Variação de posicionamento dos objetos em relação ao Eixo dos Sentidos (percepção horizontal e vertical). II. NOÇÕES DE 
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COMPOSIÇÃO – Objetivo: Perceber e representar graficamente as formas do cotidiano visual a partir de agrupamentos intencionais 

que possam expressar e comunicar idéias.

1. Simetria; 2. Assimetria; 3. Elementos Físicos: Unidade e Variedade; 4. Elementos Psicológicos: Harmonia, Ritmo, Ressonância e 

Alternância. III. NOÇÕES DE LUZ E SOMBRA - Objetivo: Perceber e representar graficamente as formas do cotidiano visual a partir 

do elemento visual Luz e Sombra, reforçando a ilusão de volume nessas imagens. 1. Natureza da Fonte Luminosa: Luz Natural e 

Luz Artificial; 2. Sobras Próprias e Projetadas; 3. Gradações e Meios Tons; 4. Proximidade e Afastamento da Fonte Luminosa; 5. 

Formas geométricas planas e espaciais.  IV. NOÇÕES DE COR - Objetivo:  Perceber e representar graficamente as formas do 

cotidiano visual a partir do elemento visual Cor, reforçando a ilusão de volume nessas imagens.

1. Luz e Cor; 2. Cor Física e Cor Química; 3. Cores Primárias, Secundárias e Terciárias; 4. Cores Complementares; 5. Dinâmica de  

Manipulação da Cor (cores quentes, frias, leves e pesadas).

CARGO 409: INSTRUTOR DE ARTES – DANÇA

Conhecimentos Específicos: História da dança; exercícios básicos de postura; posições básica de braços e pés; técnica elementar de 

dança moderna; aspectos elementares da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; consciência corporal e expressividade; 

composição coreográfica; dança clássica; dança do Brasil; dança contemporânea; ensino de artes e necessidades educativas especiais; 

estruturação musical; metodologia do ensino da dança; improvisação; teorias de Laban.

CARGO 410: INSTRUTOR DE ARTES – MÚSICA

Conhecimentos Específicos: Teoria musical básica: leitura e escrita musical. Conceitos básicos de técnica vocal. Técnicas básicas de 

regência.

CARGO 411: MÉDICO GINECOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e 

puerpério.  Propedêutica  da  gravidez.  Planejamento  familiar.  Doenças  intercorrentes  no  ciclo  grávido  puerperal.  Doença hemolítica 

perinatal.  Gravidez  na  adolescência.  Doença  hipertensiva  específica  da  gravidez:  pré-eclampsia  e  eclampsia.  Vulvovaginites. 

Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e 

tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia 

uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.  Abortamento. Gravidez ectópica. 

Placenta  prévia  e  descolamento  prematuro  de  placenta.  Sexualidade  humana,  disfunção  sexual  e  violência  sexual.  Endoscopia  

Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da 

pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia.  

Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.  Leis Orgânicas na Saúde – Lei 

8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

CARGO 412: MÉDICO INFECTOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por microorganismos 

anaeróbicos.  Tétano.  Meningite  por  vírus e bactérias.  Abscesso cerebral.  Sinusites.  Difteria.  Tuberculose.  Pneumonias bacterianas; 

viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames pleurais. Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses. Actinomicose e Nocardias e infecções 

fúngicas. Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus. Leishmaniose cutânea e visceral. Febre 

tifoide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Herpes simples e zoster. Esquistossomose; filariose; 

parasitoses  por  helmintos  e  protozoários.  Imunizações.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  Controle  de  infecções  hospitalares. 

Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. Raiva. Malária. Antibióticos e antivirais. Sistema de agravos notificáveis e sistema de 

mortalidade.

CARGO 413: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos:  Aleitamento materno. Alimentação do lactente e da criança. Desnutrição. Imunizações. Crescimento e 

Desenvolvimento.  Doenças  exantemáticas.  Febre  de  origem  indeterminada.  Infecções  respiratórias  agudas.  Anemias  na  infância. 

Gastroenterocolite. Desidratação e reidratação. Parasitoses intestinais. Constipação intestinal. Infecções urinárias. Dermatoses da infância. 
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Meningites  e  encefalites.  Ririnte  e  asma.  Abdome agudo.  Acidentes  na  infância.  Intoxicações  na  infância.  Norma Operacional  da 

Assistência  à  Saúde  –  SUS-NOAS-01/02;  Norma  Operacional  Básica  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  NOB-SUS-1996;  Emenda 

Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000.

CARGO 414: PROFESSOR 

Conhecimentos Específicos: 1. PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO -  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 9.394/96; Parecer 04/98 do Conselho Nacional de Educação – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino  

Fundamental; Avaliação Escolar na perspectiva do ensino/aprendizagem; Características bio-psico-sociais da Criança da Educação 

infantil e do Ensino Fundamental; Projeto Pedagógico e Currículo Escolar – organizações e finalidades; Lei 10.639/06 e Deliberação 

04/06 CEE – Educação para as Relações Étnico-Raciais. 2. PROGRAMA DE METODOLOGIA E CONTEÚDOS DAS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO –  Alfabetização;  O ensino e a aprendizagem da língua portuguesa no primeiro e segundo ciclo  do Ensino 

Fundamental,  segundo  os  parâmetros  curriculares  nacionais;  Desenvolvimento  do  pensamento  e  da  linguagem;  Aspectos 

linguísticos da alfabetização;  A relação entre a língua falada e a língua escrita;  A produção de textos:  conteúdos da escrita,  

intencionalidade, relação existente entre enunciador e destinatário; Aspectos metodológicos da alfabetização: O texto como objeto 

de estudo; O trabalho com as unidades menores da escrita; O professor alfabetizador como mediador dos processos criativos em 

sala de aula. Avaliação no processo de alfabetização: A análise das produções escritas das crianças. O letramento em sala de aula: 

Os significados do letramento e as atividades em sala de aula.  2.1 PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA -  O texto e suas 

relações:  Relações  interdiscursivas  (diferentes  gêneros  discursivos):  Relações  textuais;  Marcas formais  das  relações  textuais. 

Metodologia de ensino: Leitura; Prática de produção de textos; Análise linguística. 2.2 PROGRAMA DE MATEMÁTICA - Metologia 

de ensino: Situações-problema envolvendo a utilização de materiais estruturados. Conteúdos: Sistema de numeração decimal;

Operações fundamentais envolvendo números inteiros, fracionários e decimais; Porcentagem; Medidas de: comprimento, massa, 

capacidade,  superfície,  volume,  tempo,  valor;  Relação  entre  as  figuras  (planas  e  espaciais)  e  as  medidas;  Noções  de 

estatística/tratamento  da  informação:  gráficos,  escalas,  tabelas.  3.  PROGRAMA  DE  CIÊNCIAS  -  Metodologia  de  ensino:  O 

Ecossistema  entendido  como  elemento  norteador  do  encaminhamento  metodológico;  Modalidades  de  busca  de  informação: 

observação, experimentação, leitura de textos, entrevista e estudo do meio. Conteúdos: Ser humano e saúde; Noções sobre a 

organização e as funções dos sistemas digestivo, circulatório, respiratório e excretor; Coordenação das funções orgânicas pelos 

sistemas nervoso e hormonal; Reprodução: características sexuais primárias e secundárias do homem e da mulher, sexualidade, 

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, drogas. Papéis sociais do homem e da mulher; Atitudes e comportamentos favoráveis à 

saúde em relação à alimentação, higiene ambiental e asseio corporal; Modos de transmissão e prevenção de doenças contagiosas.

Ambiente: Relações de interdependência entre os componentes bióticos (seres vivos) e abióticos (ar, água, solo, luz, calor) no 

ecossistema;  Problemas ambientais:  destruição dos ecossistemas pelo desmatamento,  queimada,  assoreamento,  urbanização, 

crescimento populacional, desperdício, fome, lixo, poluição e contaminação do ar (efeito estufa e destruição da camada de ozônio), 

poluição e contaminação da água e do solo. 4.PROGRAMA  DE  GEOGRAFIA  -  Metodologia  de  ensino:  Situações  problema: 

envolvendo:  a  criança  e  as relações  espaciais;  Construção das  noções/conceitos  fundamentais  em geografia:  Espaço/tempo; 

Produção de necessidade e transformação; Relações sociais;  Geografia do Brasil  (espaço de referência – Paraná):  O espaço 

geográfico brasileiro; Diferentes divisões regionais; Relações econômicas; Os setores da economia; As relações sócio-naturais no 

espaço brasileiro;  População brasileira.  Geografia  Geral:  O espaço mundial:  a  divisão política;  Fronteiras,  nações  e estados; 

Espacialização  da  economia  no  mundo.  5.  PROGRAMA  DE  HISTÓRIA  -  Metodologia  de  ensino:  Situações  problemas 

desenvolvendo noções de tempo; espaço, transformações e produção de necessidades; História de Pinhais e História do Paraná:

Política e  Governo;  Cultura e Educação;  Vida material  e  Econômica;  Urbanização e Industrialização;  Ocupação do Território, 

população e Migrações. História do Brasil: A chegada dos portugueses ao Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no 

Brasil Colônia, império e república; A Sociedade Brasileira na atualidade – condições de vida. História Geral: A América como 

produção  de  riquezas  (colonização  espanhola  e  portuguesa);  Configuração  Político-Econômica  no  mundo  Contemporâneo  (a 

ruptura da Europa Oriental, a globalização, relações comerciais, Mercosul, Nafta e outros). 6. PROGRAMA DE ENSINO DA ARTE

Metologias  do  Ensino  da Arte;  A paisagem artística  sob  a ótica do  teatro,  da  música,  das artes visuais  e  da  dança – suas 

particularidades e diferenças em relação ao tempo e o espaço; A paisagem artística a partir  da diversidade cultural;  Aspectos 

formais do teatro, música, artes visuais e dança. 7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Encaminhamento Metodológico da área 

de Educação Física:  Ação – vivência  corporal;  Reflexão – significação social;  Nova ação –  reelaboração;  (re)significação do 

conhecimento. Os conteúdos de Educação Física: Ginástica – prática corporal que possibilita a descoberta das possibilidades de 
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movimento  (Ginástica  Geral,  Ginástica  Olímpica,  Ginástica  Rítmica  Desportiva);  Dança  –  forma  de  linguagem  que  expressa 

sentimentos,  retrato de épocas, costumes, tradições (Brincadeiras cantadas,  Danças folclóricas,  populares,  de salão, urbanas, 

eruditas,  criativas);  Jogo – representação simbólica  da realidade,  caracterizada pela flexibilidade de  regas (jogos tradicionais, 

cooperativos, pré-esportivos); Esporte – fenômeno cultural, caracterizado pela existência de regras oficializadas que regulamentam 

a atuação amadora e a profissional (Voleibol, Futebol, Handbol, Atletismo, Basquetbol);  Luta – disputas que combinam ações de 

ataque e de defesa (Capoeira, Judô, Karatê).
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