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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SERÁ 
UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS 
ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.  
AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS PODERÃO SER ENCONTRADAS NO SITE: www.maringa.pr.gov.br  
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 
CARGO(S) ARMADOR 

BORRACHEIRO 
CARPINTEIRO 
ELETRICISTA DE AUTOS 
ENCANADOR 
GUARDA PATRIMONIAL MASCULINO 
MARCENEIRO 
MECÂNICO (MÁQUINAS PESADAS) 
MECÂNICO (MOTOSERRA/MAQ COSTAL) 
MECÂNICO (VEÍCULOS PESADOS) 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS II 
SOLDADOR/SERRALHEIRO 
PEDREIRO.    

 
PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes linguísticas, linguagem 
oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Emprego dos sinais de pontuação. Singular e plural. Masculino e feminino. Vocabulário: estrutura e 
formação de palavras.  
 
MATEMÁTICA: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema Métrico 
Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples). Porcentagem. Equações do 1º Grau. Áreas de 
Figuras Planas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Aspectos sociais, históricos, culturais, políticos e econômicos 
sobre o Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de comunicação sobre 
política, economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e relações internacionais. Informações 
básicas sobre o Estado do Paraná e o Município de Maringá. 
 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
CARGO(S) AGENTE FISCAL 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
EDUCADOR DE BASE (FEMININO) 
EDUCADOR DE BASE (MASCULINO) 
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
TELEFONISTA 

 
CONTEÚDO COMUM 

 
 
PORTUGUÊS: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes lingüísticas, linguagem 
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oral e linguagem escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Emprego dos sinais de pontuação. Classes de palavras: pronomes, verbos, preposições, conjunções, 
substantivos e adjetivos. Morfologia e flexões do gênero, número e grau. Termos da oração: 
identificação e classificação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Vocabulário: estrutura e formação de palavras.  
 
MATEMÁTICA: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema Métrico 
Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples e Composta). Porcentagem. Equações do 1º 
Grau. Equações do 2º Grau. Áreas de Figuras Planas. Noção de Função. Progressões Aritméticas. 
Progressão Geométrica. Juros (Simples e Compostos). Análise Combinatória. Probabilidade. 
 
INFORMÁTICA (SOMENTE PARA OS CARGOS AGENTE FISCAL E AGENTE 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO): Conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet. Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa. Conceitos de proteção e 
segurança na internet. Noções básicas de navegação na internet (Internet Explorer, Google Chrome 
e Mozilla Firefox). Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para a 
realização de cópias de segurança (backup). Conceitos de hardware e de software. Conhecimento 
dos principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Word, Excel). 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (SOMENTE PARA O CARGO ORIENTADOR DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO): Aspectos sociais, históricos, culturais, políticos e 
econômicos sobre o Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de comunicação 
sobre política, economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e relações internacionais. 
Informações básicas sobre o Estado do Paraná e o Município de Maringá. 
 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 
 
AGENTE MUNICIPAL 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; Noções gerais de circulação e 
conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de 
atendimento ao público. 
 
AGENTE FISCAL: Saúde pública; práticas médico sanitárias e ações preventivas; biossegurança; 
bioética; riscos do trabalho da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde; problemas sanitários, médicos e sociais; epidemiologia; regulamentação e fiscalização da 
saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; aspectos burocrático normativos em 
saúde pública; vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na 
fabricação, transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à 
indústria e comércio; instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública; consciência 
sanitária; sistemas de informação, monitoramento e coleta de dados clínicos e laboratoriais em 
saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância sanitária; conceitos e 
indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilância da saúde, normatização e 
controle de aspectos do meio ambiente seu uso e preservação; tecnologias em saúde, epidemiologia, 
fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; código sanitário municipal. Lei de 
Zoneamento do Município de Maringá; Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do 
Município de Maringá; Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho 
Técnico; Mecânica dos Solos. Lei Complementar Municipal 910/2011 e suas alterações. Lei 
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Complementar Municipal 888/2011 e suas alterações. Lei Complementar Municipal 889/2011 e 
suas alterações. Lei Complementar Municipal 413/2001 e suas alterações. Lei Complementar 
Municipal 850/2010 e suas alterações. Lei Complementar Municipal 218/1997 e suas alterações. 
Lei ordinária 9748/2014 e suas alterações. Lei Complementar Municipal 567/2005. Decreto 
573/2006. Lei Ordinária 4939/1999 e suas alterações. 
 
EDUCADOR DE BASE (FEMININO E MASCULINO): História Social da criança e da família. 
Sistema educacional brasileiro. A educação nos dias atuais. História dos movimentos sociais e 
mobilização social. Exclusão social. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. 
Proteção integral: políticas integradas. Políticas Públicas e os Conselhos de Direitos; Conselho 
Tutelar. Crianças e adolescentes e famílias em situação de rua. Sistema Nacional Socioeducativo - 
SINASE (Lei 627/2007), Política Nacional sobre drogas. Conhecimentos básicos sobre ECA, 
LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Noções básicas 
de atendimento ao público. 
 
TELEFONISTA: Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia: siglas e operações. 
Atuação da telefonista: voz, interesse, calma e sigilo. Ética profissional. Habilidades em operar 
equipamentos telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas. 
Definição de termos telefônicos. Noções do Sistema Central do PABX. Habilidades na consulta às 
listas telefônicas ou agendas. Habilidades na comunicação: fraseologias adequadas. Cuidados com 
o equipamento. Qualidade no atendimento ao cliente. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO AUDITOR TRIBUTÁRIO 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 
Lei Complementar Municipal nº 677/2007 e alterações: 
LIVRO PRIMEIRO: 
Sistema Tributário Municipal:  
TÍTULO I: 
Estrutura: Art. 5º; 
TÍTULO IV: 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
CAPÍTULO I: 
Incidência e Fato Gerador: Arts. 55 a 57; 
CAPÍTULO II: 
Não Incidência: Art. 58; 
CAPÍTULO III: 
Local da Prestação do Serviço: Art. 59 e 60; 
CAPÍTULO IV: 
Base de Cálculo e Alíquota: Arts. 61 a 71; 
CAPÍTULO V: 
Inscrição no Cadastro: Arts. 72 a 75; 
CAPÍTULO VI: 
Lançamento e Arrecadação: Arts. 76 a 78; 
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CAPÍTULO VII: 
Registro Fiscal: Arts. 79 a 82; 
CAPÍTULO VIII: 
Sujeição Passiva: 
SEÇÃO I: 
Contribuinte: Art. 83; 
SEÇÃO II: 
Da Responsabilidade Tributária: 
SUBSEÇÃO I: 
Da Responsabilidade por Substituição Tributária: Art. 84; 
SUBSEÇÃO II: 
Do Responsável: Art. 85; 
 
LIVRO SEGUNDO: 
Normas Gerais e Complementares: 
TÍTULO I: 
Disposições Gerais: Arts. 171 a 177; 
CAPÍTULO ÚNICO: 
Do Pagamento Indevido: Arts. 178 a 192; 
TÍTULO II: 
Administração Tributária: 
CAPÍTULO I: 
Fiscalização: Art. 193 e 194; 
CAPÍTULO II: 
Infrações e Penalidades: Arts. 195 a 198; 
CAPÍTULO IV: 
Procedimento Tributário: 
SEÇÃO I: 
Disposições Gerais: Art. 209 e 210; 
SEÇÃO II: 
Auto de Infração: Arts. 211 a 214; 
SEÇÃO III: 
Apreensão de Livros Fiscais e Documentos: Arts. 215 a 217; 
SEÇÃO IV: 
Rito Especial: Arts. 218 a 220; 
SEÇÃO V: 
Impugnação e Recurso Administrativo: 
SUBSEÇÃO I: 
Primeira Instância Administrativa: Arts. 221 a 228; 
SUBSEÇÃO II: 
Segunda Instância Administrativa: Arts. 229 a 237; 
SUBSEÇÃO III: 
Disposições Gerais: Arts. 238 a 240 e 242 a 245; 
CAPÍTULO V: 
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Responsabilidade dos Agentes Fiscais: Arts. 246 a 249; 
CAPÍTULO VI: 
Consulta: Arts. 250 a 257; 
Disposições Gerais: Arts. 258 a 270. 
 
Lei Complementar Municipal nº 735/2008 e alterações do Art. 13: 
CAPÍTULO III: 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: Art. 13. 
 
Lei Municipal nº 7359/2006; 
Lei Municipal nº 8748/2010; 
Lei Complementar Municipal nº 936/2012; 
Lei Municipal nº 9447/2012; 
Lei Complementar Municipal nº 975/2013; 
Lei Complementar Municipal nº 987/2014; 
Lei Complementar Municipal nº 1010/2014: Art. 15 e 16, Anexos VI e XVIII; 
 
Lei Federal nº 5172/1966 (Código Tributário Nacional):  
LIVRO PRIMEIRO 
Sistema Tributário Nacional  
TÍTULO II 
Competência Tributária 
CAPÍTULO II: 
Limitações da Competência Tributária 
SEÇÃO I: 
Disposições Gerais: Art. 9º e 11; 
SEÇÃO II: 
Disposições Especiais: Arts. 12 a 14; 
LIVRO SEGUNDO 
Normas Gerais de Direito Tributário Arts. 96 a 200. 
 
Constituição Federal do Brasil de 1988: 
TÍTULO VI: 
Da Tributação e do Orçamento  
CAPÍTULO I: 
Do Sistema Tributário Nacional 
SEÇÃO I: 
Dos Princípios Gerais: Arts. 145 a 149-A; 
SEÇÃO II: 
Das Limitações do Poder de Tributar: Arts. 150 a 152; 
SEÇÃO V: 
Dos Impostos dos Municípios: Art. 156; 
 
Decreto Municipal nº 1426/2012; 
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Decreto Municipal nº 1427/2012; 
Decreto Municipal nº 1428/2012; 
Decreto Municipal nº 1530/2012; 
Decreto Municipal nº 2090/2012; 
Decreto Municipal nº 2976/2013; 
Decreto Municipal nº 240/2014; 
Decreto Municipal nº 1848/2014; 
Decreto Municipal nº 1853/2014; 
Decreto Municipal nº 2303/2014. 
 
Obs.: Com exceção da Legislação Federal, as demais legislações referentes ao Cargo de 
Auditor Tributário encontram-se no site do Município (www.maringa.pr.gov.br) no seguinte 
endereço:  http://isse.maringa.pr.gov.br/?p=legislacao 

 

CARGO(S) MÉDICO AUDITOR 
AUDITOR DA SAÚDE - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
AUDITOR DA SAÚDE – DIREITO 
AUDITOR DA SAÚDE – ENFERMAGEM 
AUDITOR DA SAÚDE – FARMÁCIA 
AUDITOR DA SAÚDE - ODONTOLOGIA 
AUDITOR DA SAÚDE - PSICOLOGIA) 
 

 
CONTEÚDO COMUM E ESPECÍFICO A TODOS OS CARGOS 

 
 

PORTUGUÊS: Tipos e Gêneros textuais. Leitura e compreensão de textos: Assunto. 
Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação entre ideias. Ideia central e 
intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de Linguagem. Recursos de 
argumentação. Recursos de argumentação. Coesão e coerência textuais. Léxico: 
Significação das palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no 
texto. Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). Fonologia: 
Conceito de fonemas. Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e 
consonantais. Ortografia: sistema oficial vigente: Acentuação gráfica e acentuação tônica. 
Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: emprego e flexões. Período simples e período 
composto: colocação de termos e orações no período. Coordenação e subordinação: 
emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Concordância nominal e verbal. Sintaxe de 
colocação. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do 
acento indicativo de crase. 

 

MATEMÁTICA: Conjuntos: representação e operações; Números Naturais: operações e 
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problemas com números naturais suas propriedades; Geometria: conceito, propriedades e 
operações; Múltiplos e divisores: conceitos e operação; Números Racionais Absolutos; 
Números Irracionais: técnicas operatórias; Medidas: conceito e operações; Sistemas de 
equação de 1° grau e 2° grau; Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e 
juros simples; Regra de Três Simples e Composta; Gráficos e tabelas: execução e 
interpretação; Funções: Conceitos e aplicações; Raciocínio lógico; Medidas de 
comprimento. 

 

INFORMÁTICA: Conceitos básicos de hardware e periféricos de um computador. 
Sistemas Operacionais (Windows e Linux). Conceitos e tecnologias relacionados à rede de 
computadores, internet, browsers, correio eletrônico, conexões de rede (wi-fi e cabeada), 
intranet. Softwares do pacote Office: editores de texto, planilhas e slides. Conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso. 

 

AUDITORIA - 1. Aspectos Gerais. Normas de Auditoria válidas a partir de janeiro de 2010. 
Ética Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. 2. Auditoria 
Interna Versus Auditoria Externa. Conceito, Objetivos, Responsabilidades, Funções, 
Atribuições. 3. Desenvolvimento do Plano de Auditoria. Estratégia de Auditoria, Sistema de 
Informações, Controle Interno, Risco de Auditoria. 4. Testes de Auditoria: Substantivos, de 
Observância, Revisão Analítica. 5. Procedimentos de Auditoria: Inspeção, Observação, 
Investigação, Confirmação, Cálculo, Procedimentos Analíticos. 6. Tipos de Teste em Áreas 
Específicas das Demonstrações Contábeis: Caixa e Bancos, Clientes, Estoques, Investimentos, 
Imobilizado, Fornecedores, Contingenciais, Seguros, Folha de Pagamentos. 7. Amostragem 
Estatística: Tipos de Amostragem, Tamanho da Amostra, Risco de Amostragem, Seleção da 
Amostra, Avaliação do Resultado do Teste. 8. Carta de Responsabilidade da Administração: 
objetivo, conteúdo. 9. Uso do Trabalho de Outros Profissionais: outro Auditor Independente, 
Auditor Interno, Especialista de Outra Área. 10. Eventos Subsequentes. 11. Relatório de 
Auditoria. Tipos de Relatório, Estrutura, Elementos. 
 
FINANÇAS PÚBLICAS - 1. Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. 
2. Visão clássica das funções do Estado; evolução das funções do Governo. 3. Ingressos 
públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. 4. Os princípios teóricos de 
tributação. 5. Tributos. Tipos de Tributos. Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, 
Contribuições para a Seguridade Social. 6. Tipos de impostos: Progressivos, Regressivos, 
Proporcionais. Diretos e Indiretos. 7. O efeito da incidência de tributos indiretos nos mercados 
de concorrência perfeita e monopólio. 8. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e 
do crescimento econômico sobre a distribuição da carga fiscal. 9. Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Ajuste Fiscal; Contas Públicas – Déficit Público; Resultado nominal e operacional; 
Necessidades de financiamento do setor público. 
 
CONTABILIDADE - 1. CONTABILIDADE GERAL: Conceituação, objetivos, campo de 
atuação e usuários da informação contábil. 2. Estrutura conceitual da Contabilidade, aprovada 
pela resolução 1.374/2011 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade). 3. Componentes do 
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patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio líquido - Conceitos, forma de avaliação e 
evidenciação. 4. Variação do patrimônio líquido: Receita, despesa, ganhos e perdas. – 
Apuração dos resultados. − Conceitos, forma de avaliação e evidenciação. 5. Escrituração 
contábil: Método das partidas dobradas; Contas patrimoniais e de resultado; Lançamentos 
contábeis; Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação contábil. 6. Balanço 
patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais grupamentos 
de acordo com as modificações introduzidas pelas leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009. 7. 
Ativo circulante – Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de avaliação. 
Tratamento contábil das provisões incidentes. 8. Ativo Não Circulante – Realizável a Longo 
Prazo – Composição, classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e 
normas contábeis e tratamento das provisões. 9. Ativo Não Circulante – Investimentos – 
Formação, classificação das contas, métodos de avaliação, tratamento contábil específico das 
participações societárias, conceitos envolvidos, provisões atinentes, critérios e métodos para 
companhias fechadas e abertas. 10. Ativo Não Circulante – Imobilizado – Itens componentes, 
métodos de avaliação, tratamento contábil, processo de avaliação, controles patrimoniais, 
processo de provisionamento, tratamento das baixas e alienações. 11. Ativo Não Circulante – 
Intangível: Tratamento contábil, itens componentes e critérios de avaliação. Tratamento a ser 
dado ao saldo das contas do extinto Ativo Diferido. 12. Passivo circulante: Composição, 
classificação das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e 
tratamento das provisões. 13. Passivo Não Circulante: Estrutura, evidenciação, conceitos, 
formas e métodos de avaliação. 14. Tratamento contábil das provisões. 15. Resultados de 
Exercícios Futuros: Conceito. Extinção do Grupo e tratamento a ser dado ao saldo 
remanescente das contas de acordo com a lei n.º 11.638/2007. 16. Patrimônio líquido: Itens 
componentes, evidenciação, métodos de avaliação, tratamento contábil, classificação, formas 
de evidenciação, distribuição dos resultados, constituição e reversões de reservas, ações em 
tesouraria, alterações e formação do capital social. Mudança no tratamento dado à 
contabilização de prêmios na emissão de debêntures e subvenções e doações para investimento. 
17. Demonstração do resultado do exercício: conteúdo e forma de apresentação de acordo com 
a Resolução CFC n.º 1.376/2011. Apuração e procedimentos contábeis para a identificação do 
resultado do exercício. 18. Reorganização e reestruturação de empresas: Processos de 
incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas - Aspectos contábeis, fiscais e legais da 
reestruturação social. (Os itens abordados no programa devem estar em conformidade com as 
normas atualizadas, emanadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários e Legislação Societária) 19. CONTABILIDADE PÚBLICA: 
conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. 20. Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 
4.320/64. 21. Sistemas de Contas da Contabilidade Pública. Variações Patrimoniais: Variações 
Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. 22. Plano de Contas da Administração 
Municipal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, contas do ativo, passivo, despesa, 
receita, resultado e compensação, características das contas, contas de controle: da previsão e 
execução da receita, fixação e execução da despesa, dos restos a pagar e contas com função 
precípua de controle. 23. Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, 
Fixação de Despesa, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa. Adiantamento e 
prestação de contas. Balancete: características, conteúdo e forma. 24. Procedimentos de 
encerramento do exercício. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço 
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Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a 
Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores. Observação importante: O conteúdo a ser exigido 
desse programa estará em conformidade com as novas Normas Brasileiras de Contabilidade 
resultantes dos pronunciamentos do comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) e aprovadas 
pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários.  

 
 
CARGO(S) ARQUITETO 

EDUCADOR SOCIAL 
ENGENHEIRO CIVIL (TRÂNSITO) 
MÉDICO VETERINÁRIO 
NUTRICIONISTA 
TÉCNICO DESPORTIVO 
TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

 
CONTEÚDO COMUM 

 
PORTUGUÊS: Tipos e Gêneros textuais. Leitura e compreensão de textos: Assunto. 
Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação entre ideias. Ideia central e 
intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de Linguagem. Recursos de 
argumentação. Recursos de argumentação. Coesão e coerência textuais. Léxico: 
Significação das palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no 
texto. Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). Fonologia: 
Conceito de fonemas. Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e 
consonantais. Ortografia: sistema oficial vigente: Acentuação gráfica e acentuação tônica. 
Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: emprego e flexões. Período simples e período 
composto: colocação de termos e orações no período. Coordenação e subordinação: 
emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Concordância nominal e verbal. Sintaxe de 
colocação. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do 
acento indicativo de crase. 

MATEMÁTICA: Conjuntos: representação e operações; Números Naturais: operações e 
problemas com números naturais suas propriedades; Geometria: conceito, propriedades e 
operações; Múltiplos e divisores: conceitos e operação; Números Racionais Absolutos; 
Números Irracionais: técnicas operatórias; Medidas: conceito e operações; Sistemas de 
equação de 1° grau e 2° grau; Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e 
juros simples; Regra de Três Simples e Composta; Gráficos e tabelas: execução e 
interpretação; Funções: Conceitos e aplicações; Raciocínio lógico; Medidas de 
comprimento. 

INFORMÁTICA: Conceitos básicos de hardware e periféricos de um computador. 
Sistemas Operacionais (Windows e Linux). Conceitos e tecnologias relacionados à rede de 
computadores, internet, browsers, correio eletrônico, conexões de rede (wi-fi e cabeada), 



[Digite texto] 

 

intranet. Softwares do pacote Office: editores de texto, planilhas e slides. Conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 
ARQUITETO 
Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, 
dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos. 
Atribuição dos poderes públicos. Preservação do Meio Ambiente natural e construído. 
Estrutura urbana. Sistema viário. Projetos de urbanização. Loteamentos. Noções sobre: 
distribuição de água, energia elétrica e esgoto sanitário. Noções sobre resistência dos materiais. 
Técnica de materiais e construções. Projeto arquitetônico. Princípios e normas 
relacionados à acessibilidade arquitetônica. A cidade como arquitetura. A forma dos espaços. 
Arquitetura moderna. Arquitetura brasileira. Lei Complementar nº 632/2006 – Plano Diretor de 
Maringá - e sua regulamentação. Lei Complementar nº 888/2011 - Uso e Ocupação de Solo - e 
sua regulamentação. Lei Complementar nº 6910/11 - Código de Obras – e sua regulamentação. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
Serviço Social e as instituições: Conceito de Instituições. Estratégia de Trabalho de Serviço 
Social nas Instituições. Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Relação entre Teoria 
e Prática do Serviço Social. Ética Profissional. Estratégias. Instrumentos e Técnicas de 
Intervenção Social: Abordagem Individual e Coletiva. Diagnóstico. Atendimento Assistencial: 
Familiar. Planejamento Social: Projetos, Planos e Programas. Avaliação de Programas e 
Políticas Sociais. Pesquisa social: Elaboração de Projetos, Métodos e Técnicas Quantitativas e 
Qualitativas. A Profissão do Assistente Social; Código de Ética do Assistente Social 
 
ENGENHEIRO CIVIL (TRÂNSITO) 
Administração geral e do trânsito; Educação para o trânsito; Engenharia de tráfego e 
circulação; Legislação de trânsito brasileira e suas resoluções; Fiscalização de trânsito; 
Processo administrativo de trânsito; Crimes de trânsito; Perícia e acidentes de trânsito; Gestão 
de transportes; Psicologia e fatores perceptivos no trânsito; Visão sociológica do trânsito; 
Responsabilidade ambiental no trânsito. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes), 
animais sinantrópicos; defesa sanitária animal: diagnóstico, prevenção e controle; 
desenvolvimento de programas sanitários; doenças de notificação obrigatória; bioestatística; 
epidemiologia: geral e aplicada: princípios, definições e classificações; cadeia epidemiológica 
de transmissão das doenças; noções básicas de biossegurança; plano de gerenciamento de 
resíduos de serviços  de saúde (PGRSS); inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 
animal: boas práticas de fabricação (BPF) e análise de perigos e pontos críticos de controle 
(APPCC); sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal (SISBI-POA ); 
legislação aplicada ao registro e rotulagem de alimentos;  códex alimentarius; métodos de 
amostragem e análise; higiene e vigilância sanitária de alimentos; zoonoses; doenças 
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transmitidas por alimentos; identidade e qualidade de alimentos; surtos alimentares, 
metodologia de notificação e investigação de surtos; análises microbiológicas em produtos de 
origem animal e de alimentos para animais; análise físico-química de produtos de origem 
animal e de alimentos para animais; fiscalização de produtos de uso veterinário; controle de 
vetores; vigilância sanitária e epidemiológica; lei federal nº 8080 de 19/09/1990 – sistema 
único de saúde – SUS; código sanitário do paraná - lei/PR 13331, de 23 de novembro de 2001, 
decreto/PR 5711, de 05 de maio de 2002; decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013,  lei no 
HYPERLINK 
"http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-
1976?OpenDocument" HYPERLINK 
"http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-
1976?OpenDocument"6.360, de 23 de setembro de 1976; resolução RDC nº 275, de 21 de 
outubro de 2002 , portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997; resolução RDC n° 216, de 
15 de setembro de 2004; Código de Ética do Médico Veterinário. 
 
NUTRICIONISTA 
Princípios Nutricionais. Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. Nutrição no 
Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição para a Manutenção da Saúde e 
Prevenção de Doenças. Patologia da Nutrição. Bases da Dietoterapia. Recomendações 
Nutricionais - Adulto e Pediatria. Necessidades Nutricionais - Idosos, Adulto e Pediatria. 
Terapia Nutricional nas Enfermidades - Idosos, Adulto e Pediatria. Terapia Nutricional Enteral 
- Idosos, Adulto e Pediatria. Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição 
Enteral). Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas. Técnica Dietética. 
Tecnologia de Alimentos. Alimentação e Nutrição. Produção de Alimentos. Microbiologia dos 
Alimentos. Toxicologia de Alimentos. Contaminações de Alimentos. Doenças Transmitidas 
por Alimentos. Controle de Qualidade. Higiene de Alimentos. Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC). 
 
TÉCNICO DESPORTIVO 
Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física; atividade 
física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos 
sócio-históricos da educação física; política educacional e educação física; cultura e educação 
física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Modalidades esportivas. 
 
TRADUTOR - INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Aspectos linguísticos e culturais da Língua Brasileira de Sinais. Legislação relativa à 
acessibilidade, Língua Brasileira de Sinais, surdez. Tradutores e intérpretes de Língua 
Brasileira de Sinais e educação de surdos. Formação, especificidades e competências dos 
tradutores e intérpretes Aspectos éticos relativos aos processos de tradução e de interpretação 
da Língua Brasileira de Sinais. Conceitos e diferentes modalidades de tradução e interpretação. 
Educação bilíngue para surdos. 
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CARGO(S) ENFERMEIRO 
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 
MÉDICO (DERMATOLOGISTA) 
MÉDICO (GINECOLOGISTA) 
MÉDICO (NEUROLOGISTA) 
MÉDICO (OFTALMOLOGISTA) 
MÉDICO (ORTOPEDISTA) 
MÉDICO (PATOLOGISTA) 
MÉDICO (PEDIATRA) 
MÉDICO (PSIQUIATRA) 
MÉDICO (DO TRABALHO) 
 

 
CONTEÚDO COMUM 

 
 

PORTUGUÊS: Tipos e Gêneros textuais. Leitura e compreensão de textos: Assunto. 
Estruturação do texto. Ideias principais e secundárias. Relação entre ideias. Ideia central e 
intenção comunicativa. Efeitos de sentido. Figuras de Linguagem. Recursos de 
argumentação. Recursos de argumentação. Coesão e coerência textuais. Léxico: 
Significação das palavras e expressões no texto. Substituição de palavras e expressões no 
texto. Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos radicais). Fonologia: 
Conceito de fonemas. Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e 
consonantais. Ortografia: sistema oficial vigente: Acentuação gráfica e acentuação tônica. 
Morfologia e Sintaxe: Classes de palavras: emprego e flexões. Período simples e período 
composto: colocação de termos e orações no período. Coordenação e subordinação: 
emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Concordância nominal e verbal. Sintaxe de 
colocação. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do 
acento indicativo de crase. 

 

MATEMÁTICA: Conjuntos: representação e operações; Números Naturais: operações e 
problemas com números naturais suas propriedades; Geometria: conceito, propriedades e 
operações; Múltiplos e divisores: conceitos e operação; Números Racionais Absolutos; 
Números Irracionais: técnicas operatórias; Medidas: conceito e operações; Sistemas de 
equação de 1° grau e 2° grau; Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e 
juros simples; Regra de Três Simples e Composta; Gráficos e tabelas: execução e 
interpretação; Funções: Conceitos e aplicações; Raciocínio lógico; Medidas de 
comprimento. 

 

INFORMÁTICA: Conceitos básicos de hardware e periféricos de um computador. 
Sistemas Operacionais (Windows e Linux). Conceitos e tecnologias relacionados à rede de 
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computadores, internet, browsers, correio eletrônico, conexões de rede (wi-fi e cabeada), 
intranet. Softwares do pacote Office: editores de texto, planilhas e slides. Conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso. 

 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

ENFERMEIRO 
Bioética o Ética Profissional: Código de ética dos profissionais de Enfermagem. Legislação: 
regulamentações que dispõe sobre o exercício da enfermagem. Biossegurança. Processo saúde-
doença e sua relação com o contexto sócio-econômico, político e cultural do país. Teorias de 
enfermagem. Técnicas e procedimentos de enfermagem. Atuação do enfermeiro em centro de 
material e esterilização. Assistência de enfermagem ao cliente no pré, trans e pós-operatório. 
Assistência de enfermagem a clientes com afecções cardiovasculares, respiratórias, 
gastroenterológicas, renais, hematológicas, endocrinológicas, neurológicas, músculo-
esqueléticas e oncológicas. Assistência de enfermagem na unidade de tratamento intensivo  
adulto, pediátrico e recém-nascido. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. 
Assistência de enfermagem ao cliente na terceira idade. Assistência de enfermagem em saúde 
mental. Assistência de enfermagem nas emergências psiquiátricas. Assistência de enfermagem 
nas doenças infecto-contagiosas. Administração nos serviços de enfermagem. Assistência 
integral à saúde da criança/adolescente. Assistência integral à saúde da mulher. Assistência de 
enfermagem à criança sadia e com doenças agudas e crônicas. Assistência de enfermagem à 
gestante, parturiente e puérpera sadia e de alto risco. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes 
e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário 
Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo 
pulmonar; do sistema digestivo: neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia 
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, 
infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes 
mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias 
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, gota, 
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lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 
tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, 
estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; 
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, 
onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia; 
ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrências no ciclo gravídico 
puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação e 
normas clínicas que norteiam as transferências interhospitalares. Código de Ética Médica. 
Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da 
República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (DERMATOLOGISTA) 
Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição 
das lesões, métodos diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, 
Dermatite seborréica, Eczema numular, dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa 
generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples crônico. Infecções da pele: Doenças 
estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções 
periungueais, Eritrasma, Hanseníase, Leishmaniose, Blastomicose. Micoses superficiais: 
Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor. Infecções 
parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco 
contagioso. Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite 
perioral, Hipertricose, Alopecia, Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções 
eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: 
Erupções por drogas, Necrólise Epidérmica Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, 
Granuloma Anular, Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Dermatite 
herpetiforme. Alterações da corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por 
pressão. Alterações da pigmentação: Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação 
inflamatória, Hiperpigmentação. Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores 
benignos: Nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose 
seborréica, Dermatofibroma, Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma 
Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi. Código de Ética 
Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição 
da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 



[Digite texto] 

 

compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (GINECOLOGISTA) 
Assistência pré-natal. Diagnóstico de gravidez e trabalho de parto. Mecanismo de parto e 
assistência clínica ao parto e puerpério. Intercorrências clínicas, cirúrgicas e ginecológicas na 
gravidez. Gravidez de alto risco (diagnóstico e conduta). Prematuridade e rotura prematura da 
membrana. Doenças hipertensivas na gravidez. Endocrinopatias e gravidez (diabetes / 
tireoidopatias). Infecções e viroses na gravidez. Prenhez ectópica. Cardiopatias e gravidez. 
Hemorragias da primeira metade da gravidez. Hemorragias da segunda metade da gravidez. 
Modificações gravídicas do organismo materno. Fatores do parto: bacia, feto e contração. 
Propedêutica obstétrica - classificação, anamnese. Inspeção, palpação e ausculta, toque. 
Limitações terapêuticas em obstetrícia. Tocurgia. Medicina fetal. Propedêutica fetal 
(maturidade / vitalidade). Fisiopatologia menstrual. Sangramento uterino anormal. 
Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis (incluindo doença inflamatória pélvica) - 
AIDS. Neoplasias benignas e malignas. Mastologia. Urgências em ginecologia. Planejamento 
familiar (contracepção / infertilidade). Infertilidade. Endocrinologia ginecológica. Prevenção, 
diagnóstico e tratamento de câncer ginecológico. Ginecologia na infância e na adolescência. 
Prolapso genital e a incontinência uretral. Endometriose. Climatério. Gravidez na adolescência. 
Abortamento legal - segundo Código Penal. Abortamento provocado. Sexualidade. Violência 
sexual e doméstica. Patologia do trato genital inferior. Choque Séptico. Choque em Obstetrícia. 
Recomendações para a profilaxia da transmissão materno-infantil do HIV e terapia 
antirretroviral em gestantes - Ministério da Saúde. Cardiotocografia. Código de Ética Médica. 
Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da 
República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (NEUROLOGISTA) 
Cefaleias. Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia do sono. Traumatismos 
cranioencefálicos. Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. 
Tumores intracranianos. Tumores intrarraqueanos. Doenças desmielinizantes. Doenças 
degenerativas do sistema nervoso. Miopatias. Neuropatias periféricas. Infecções do sistema 
nervoso. Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil. Acidentes vasculares do encéfalo e da 
medula. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências. 
Fisiopatologia da motricidade. Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais. Síndromes 
do tronco cerebral. Síndromes medulares. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de 
Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização 
e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. 
Calendário Nacional de Vacinação. 
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MÉDICO (OFTALMOLOGISTA) 
Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das 
ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica 
cirúrgica. Afecções do trato uveal: irites, iridociclites, coroidites. Neurooftalmologia: 
papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações oculares nas afecções do 
sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. Técnica cirúrgica. 
Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, 
luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, 
traumáticas e vasculares. O descolamento e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. 
Tumores. Alterações retinianas nas doenças em geral. Afecções das pálpebras: congênitas, 
traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções das 
vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. 
Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, 
epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira. Código de Ética Médica. Políticas 
Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória 
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (ORTOPEDISTA) 
Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite - fase 
aguda e crônica. Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. 
Pioartrite. Ortopedia em geral: cervicobraquialgias - artrite degenerativa da coluna cervical, 
síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias - artrite 
degenerativa da coluna lombo-sacra; Hérnia de disco; Espondilose - espondilolistese. Tumores 
ósseos benignos e malignos. Traumatologia - fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e 
lombar; fratura da pélvis; fratura do acetábulo; fratura e luxação dos ossos dos pés; fratura e 
luxação do tornozelo; fratura e diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação do joelho; lesões 
meliscais e ligamentares; fratura diafisária do fêmur; fratura transtrocanteriana; fratura do colo 
do fêmur; Fratura do ombro; Fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; 
fratura da extremidade distal do úmero; luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; 
fratura e luxação de Monteggia; fratura diafisária dos ossos do antebraço; Fratura de Colles e 
Smith; luxação do carpo - fratura do escafoide carpal. Traumatologia da mão - fratura 
metacarpiana e falangiana; ferimento da mão; lesões dos tendões flexores e extensores dos 
dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia - Anatomia do sistema 
osteoarticular; radiologia, tomografia, ressonância nuclear magnética e ultrassonografia do 
sistema osteoarticular; anatomia do sistema muscular; anatomia dos vasos e nervos; anatomia 
cirúrgica: vias de acesso e cirurgia ortopédica e traumatológica e anomalias congênitas. Código 
de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
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Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (PATOLOGISTA) 
Alterações degenerativas. Estudo das Necroses. Inflamações inespecíficas. Inflamações 
específicas. Processos reparativos. Distúrbios do metabolismo dos pigmentos e minerais. 
Perturbações circulatórias: edema, congestão, hemorragia, trombose, embolia e enfarte. 
Alterações do crescimento celular. Oncogênese. Estudo das neoplasias benignas e malignas. 
Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do 
SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica 
no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Código de 
Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. 
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (PEDIATRA) 
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: 
desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, Imunizações: ativa e 
passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. 
Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, 
Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios 
respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal 
asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. 
Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, 
Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios 
neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. 
Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. 
Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, 
Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 
Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. 
Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. 
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. 
Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. 
Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais 
peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de 
Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
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Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização 
e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. 
Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (PSIQUIATRA) 
Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, Cuidados 
gerais com o paciente em medicina interna. Delirium, demência, transtornos amnésticos e 
outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. 
Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante 
persistente e delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. 
Transtorno obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos 

fóbicos‐ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico 
e ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de 
adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos 
dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos factícios, 
simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento 
psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais da infância ou adolescência. 
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. 
Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. 
Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. 
Classificação em psiquiatria. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e de Saúde - 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - 
Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização 
e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. 
Calendário Nacional de Vacinação. 
 
MÉDICO (DO TRABALHO) 
Aspectos Epidemiológicos nas empresas, doenças profissionais, identificação, medidas 
preventivas e tratamento. Conhecimentos específicos em L.E.R.. Noções de saúde mental do 
trabalhador, conceituação de saúde ocupacional. Conhecimento didático para aulas de 
introdução, legislação e organização dos serviços de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho, inclusive programas sobre AIDS e outras DSTs. Noções de epidemiologia, história 
natural das doenças profissionais devidas a agentes químicos, físicos e biológicos. Noções de 
estatística; higiene e saneamento do meio ambiente (reconhecimento, avaliação de controle de 
riscos ambientais); Fisiologia do trabalho. Agentes Mecânicos de doenças profissionais. 
Acidentes do trabalho. Cadastro de acidentes. Noções de toxicologia (alcoolismo, tabagismo e 
outras drogas nas empresas). Limites de tolerância. Doenças causadas por ruídos: trauma 
acústico. Controle médico dos trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e expostos a 
agentes físicos e químicos. Controle do uso de drogas causadoras de dependências entre os 
trabalhadores. Readaptação e reabilitação profissional. Exames pré-admissionais. Exames 
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médicos periódicos. Imunizações de interesse ocupacional. Hipertensão arterial. Diabetes 
mellitus. Epilepsias. Normas Regulamentadoras. Código de Ética Médica. Políticas Públicas e 
de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização 
e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. 
Calendário Nacional de Vacinação. 
 

 

 

CARGO(S) PROFESSOR 20HS 
PROFESSOR 20HS – ARTES 
PROFESSOR 20HS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROFESSOR 20HS – LÍNGUA INGLESA 
 

 
CONTEÚDO COMUM 

 
PORTUGUÊS: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista 
ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras 
de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 
entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, 
adição, alternância etc.). 6. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e 
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e 
por subordinação). 7. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 8.Ortografia. 
9. Concordâncias verbal e nominal. 10. Regências verbal e nominal. 11. Emprego de tempos e 
modos verbais. 12.Formação de tempos compostos dos verbos. 13. Locuções verbais 
(perífrases verbais); 14. Sintaxe de colocação pronominal.  
 

MATEMÁTICA: Conjuntos: representação e operações; Números Naturais: operações e 
problemas com números naturais suas propriedades; Geometria: conceito, propriedades e 
operações; Múltiplos e divisores: conceitos e operação; Números Racionais Absolutos; 
Números Irracionais: técnicas operatórias; Medidas: conceito e operações; Sistemas de 
equação de 1° grau e 2° grau; Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e 
juros simples; Regra de Três Simples e Composta; Gráficos e tabelas: execução e 
interpretação; Funções: Conceitos e aplicações; Raciocínio lógico; Medidas de 
comprimento. 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO 
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PROFESSOR 20h  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A 
didática e as tendências pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As 
tecnologias da educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem; Planejamento, 
currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem; Legislação acerca da organização da 
educação no Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho escolar. O papel da 
educação infantil: interação e ação dos adultos. Autonomia, autoria e cooperação. Educar e 
cuidar. Infância: história, princípios, concepções e tendências atuais O processo de 
desenvolvimento humano, características evolutivas de 0 a 5 anos. Os espaços da Educação 
Infantil: Creches e Pré-escolas. Educação Infantil e as redes de ensino público e privado. A 
educação infantil segundo Vygotsky. O professor e o desenvolvimento do currículo na 
educação infantil. Diversidade cultural e práticas infantis. Brinquedos e brincadeiras.  Função 
social da escola. Alfabetização e Letramento. Pensamento de Vygotsky. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais em Educação e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo do Ensino Básico. Concepções de 
aprendizagem. Planejamento da prática educativa. Avaliação do processo de ensino e de 
aprendizagem. Avaliação da educação fundamental. Relações interativas em sala de aula. 
Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI.  
 
PROFESSOR 20h (Artes)  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A 
didática e as tendências pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As 
tecnologias da educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem; Planejamento, 
currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem; Legislação acerca da organização da 
educação no Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho escolar. Histórico 
da Disciplina de Artes no Brasil e Estado do Paraná: a história do ensino de Arte no Brasil. 
Fundamentos teóricos da Arte (Música, Teatro e Artes Visuais). Influência estrangeira e sua 
incorporação ao ensino brasileiro: período colonial e império; da primeira república até 1960. 
A lei nº 5692/71 e sua vigência na escola pública. Os movimentos dos anos 80. O Currículo 
Básico para as Escolas Públicas do Paraná (1992). As Diretrizes Curriculares Orientadoras da 
Educação Básica para a Rede Estadual de Ensino (DCEs) – Arte. Fundamentação Teórica: 
teorias críticas da arte que têm como ponto de referência o materialismo histórico dialético. 
Filosofia da Arte. Sociologia da Arte: função social da arte. Psicologia da Arte. Cultura 
popular, erudita, Indústria Cultural e as novas tecnologias na arte contemporânea. 
Interpretações da arte na sociedade: arte como ideologia, arte como forma de conhecimento, 
arte como trabalho criador. Conteúdos Estruturantes: Elementos Formais. Composição. 
Movimentos e períodos. ARTES VISUAIS. ELEMENTOS FORMAIS: linha, forma, 
superfície, volume, luz, cor, textura. COMPOSIÇÃO: bidimensional, tridimensional, 
figurativo, abstrato, cânones clássicos, composição cromática, perspectiva, planos, 
profundidade, semelhanças, contrastes, ritmo visual, simetria, proporção, técnica: pintura, 
fotografia, desenho, gravura, pontilhismo, grafite, escultura, arquitetura, audiovisual. Gêneros: 
retrato, autorretrato, natureza morta, paisagem. MOVIMENTOS E PERÍODOS: Arte na pré-
história, arte no antigo Egito, arte greco-romana, arte medieval, arte românica e gótica, 
renascimento, barroco, romantismo, realismo, impressionismo, expressionismo, cubismo, 
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abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, pop art, arte contemporânea, arte brasileira, arte 
paranaense, indústria cultural, arte latino-americana, arte brasileira, arte afro-brasileira, arte 
africana e indígena. TEATRO. ELEMENTOS FORMAIS: personagem: expressões corporais, 
vocais, gestuais e faciais, ação, espaço. COMPOSIÇÃO: representação, texto dramático, 
cenografia, roteiro, sonoplastia, iluminação, figurino, adereços, máscara, caracterização e 
maquiagem. Gêneros: tragédia, comédia, drama, épico, de rua. Técnicas: teatro direto e 
indireto, improvisação, monólogo, jogos teatrais, direção, produção. MOVIMENTOS E 
PERÍODOS: Teatro Greco-romano, Teatro Renascentista, teatro do oprimido, teatro dialético, 
teatro pobre, teatro do absurdo, teatro engajado, teatro brasileiro, teatro paranaense, teatro 
popular. MÚSICA. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES. 
Conteúdos básicos específicos de música, para as séries do ensino fundamental. 1. 
ELEMENTOS FORMAIS: altura duração timbre intensidade densidade. 2. COMPOSIÇÃO: 
elementos da música: ritmo, melodia, harmonia, escalas: modal, tonal, diatônicas, pentatônicas, 
cromáticas. Gêneros musicais: erudito clássico, popular brasileira étnico folclórico pop, rock. 
Técnicas: improvisação, vocal, instrumental, eletrônica e mista 3. MOVIMENTOS E 
PERÍODOS: Música Popular Brasileira; Indústria Cultural, Engajada, Vanguarda, Ocidental 
Oriental, Tropicália, Jovem Guarda, Africana, Latino-Americana, Paranaense, Contemporânea. 
Festas Tradicionais. Música Tradicional. Danças Folclóricas. Artesanato. Linguagem e 
Literatura. Usos e Costumes. Superstições e Crendices. Culinária. Turismo. PCN – Ensino 
Fundamental: Artes. Sistema e Organização do Ensino no Brasil. 
 
PROFESSOR 20h (Educação Física)  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A 
didática e as tendências pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As 
tecnologias da educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem; Planejamento, 
currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem; Legislação acerca da organização da 
educação no Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho escolar. 
Fundamentos da Educação Física; Tendências e Abordagens Pedagógicas da Educação Física 
Escolar; A Educação Física na Educação Infantil; A Educação Física no ensino Fundamental; 
Currículo da Educação Infantil e anos iniciais do ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Educação de Maringá (Conteúdos e Objetivos da Educação Física para o Ensino Fundamental); 
Desenvolvimento Motor, Aprendizagem motora; Parâmetros curriculares nacionais; Lei 
9.394/96; Lei nº 10.639/2003, Lei nº 8.069/90 (ECA). 
 
PROFESSOR 20h (Língua Inglesa)  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - Trabalho e educação; Educação e inclusão social; A 
didática e as tendências pedagógicas: contribuições para a formação de professores; As 
tecnologias da educação e suas contribuições no processo ensino-aprendizagem; Planejamento, 
currículo e avaliação do processo ensino-aprendizagem; Legislação acerca da organização da 
educação no Brasil – LDB (Lei 9394/96); Organização e gestão do trabalho escolar. 
Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, oralidade, tipologia textual, 
estrutura e organização textual, fundamentos teóricos do processo de ensino/aprendizagem da 
Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas. 

 


