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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2019
ANEXO II
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: 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). Som e fonema; Encontros
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica.
Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de
Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal;
Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições;
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade;
conectivos; proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com
conjuntos. Cálculos com porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões
desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de
argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Paranaguá e do Estado do Paraná.
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia
com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 ADMINISTRADOR DE EMPRESA
Conhecimento Específico: Administração Geral: Organização e Gestão. Tipos de
organizações. Estrutura organizacional. Cultura organizacional. Ciclo de vida das
organizações. Arquiteturas organizacionais: técnica de levantamento e coleta de dados.
Elaboração de diagnósticos organizacionais. Estrutura de poderes: centralização,
descentralização. Estrutura de trabalho: simplificação administrativa, documentos
normativos da organização. Ciclo de vida das informações (origem, transformação,
destinos), definição dos processos produtivos, desenho da estrutura dos processos,
informações de entrada e de saída de cada processo. Metodologias de construção de
fluxogramas. Controle. Processo decisório. Gerenciamento de conflitos. Estratégia e
Planejamento. Conceitos sobre estratégia. Conceitos sobre planejamento. Tipos e níveis de
planejamento. Conceitos sobre planejamento estratégico. Metodologias de planejamento
estratégico. Análise de cenários (análise do ambiente interno e externo). 2.7.
Estabelecimento dos objetivos estratégicos. Administração por objetivos. Formulação de
estratégias. Desdobramento e implementação de estratégias. Ferramentas de análise para
o planejamento estratégico. Sistemas de controle e monitoramento para o planejamento
estratégico. Balanced scorecard. Elaboração e Gerenciamento de projetos. Principais
conceitos. Diferenças entre operações continuadas, projetos, programas e portfólio. Partes
interessadas do projeto. Definições: Gerenciamento do escopo. Gerenciamento de custos.
Gerenciamento de tempo. Gerenciamento de recursos humanos. Gerenciamento de
comunicação. Gerenciamento de aquisições. Gerenciamento de riscos. Finanças e
Orçamento Público: Orçamento público. Funções do orçamento público. Conceito. Técnicas
orçamentárias. Princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. Processo orçamentário. O
orçamento público no Brasil. Plano plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual.
Outros planos e programas. Sistema e processo de orçamentação. Classificações
orçamentárias. Estrutura programática. Créditos ordinários e adicionais. Programação e
execução orçamentária e financeira. Descentralização orçamentária e financeira..
Acompanhamento da execução. Alterações orçamentárias. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Conceitos e objetivos. Transparência, controle e fiscalização. Matemática Financeira Juros
simples e compostos: capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva,
equivalente, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de
empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real de operações de
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financiamento, empréstimo e investimentos. Fluxo de caixa. Gestão de Pessoas: Gestão de
Pessoas. Evolução e as funções de Recursos Humanos. Estratégias de Recursos
Humanos. Avaliação de desempenho. Gestão por competências. Liderança e
desenvolvimento gerencial. Clima Organizacional. Grupos e equipes de trabalho. Qualidade
de vida no trabalho. Gestão de Programas de Saúde. Procedimentos na Administração de
Recursos Humanos na esfera pública. Registros funcionais: exigências legais. Processo
admissional. Obrigações previdenciárias e de tributos. Controle de frequência e de férias. 2.
Rotinas de Folha de Pagamento. Prescrição. Cálculos matemáticos em RH. Estruturas de
remuneração na administração pública. Lei Federal 11.788/2008. Gestão de Recursos
Materiais: Classificação de materiais. Atributos para classificação de materiais. Tipos de
classificação. Metodologia de cálculo da curva ABC. Gestão de estoques. Compras.
Organização do setor de compras. Etapas do processo. Especificação de materiais,
confecção de termo de referência e projeto básico. Perfil do comprador. Modalidades de
compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor público. Objeto de licitação. Edital de
licitação. Recebimento e armazenagem. Entrada. Conferência. Objetivos da armazenagem.
Critérios e técnicas de armazenagem. Arranjo físico (leiaute). Distribuição de materiais.
Características das modalidades de transporte. Estrutura para distribuição. Gestão
patrimonial. Tombamento de bens. Controle de bens. Inventário. Alienação de bens.
Alterações e baixa de bens. Gestão de Documentos. Conceitos fundamentais de
arquivologia: teorias e princípios. Gerenciamento da informação e gestão de documentos
aplicada aos arquivos governamentais. Gestão de Contratos: Legislação aplicável à
contratação de bens e serviços. Lei Federal nº 8.666/1993. Lei Federal 10.520/2002. Lei
Estadual 15.608/2007.
CARGO: 102 ARQUITETO
Conhecimento Específico: Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e
projeto. Programação de necessidades físicas das atividades. Noções de Topografia e
condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e
construções vizinhas. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso).
Princípios e normas relacionados à acessibilidade arquitetônica; Gestão democrática e
planejamento participativo: Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. A
paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. Infra-estrutura urbana. Legislação urbanística
Municipal: códigos de obras, uso e ocupação do solo, zoneamento, taxa de ocupações,
recuos, parcelamento do solo; Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre
concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura metálica; Ênfase nas questões
do melhor aproveitamento e alternativas de construções públicas. Projetos de
reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques,
complexos poliesportivos, habitação popular; Acompanhamento de obras. Construção e
organização do canteiro de obras. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e
revestimentos: noções sobre impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras,
cerâmicas, pintura e gesso; Legislação: Normas técnicas, legislação profissional;
Informática aplicada à arquitetura. Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD
2000.
CARGO: 103 ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação
das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, serviços próprios
da assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social; movimentos sociais,
recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais em Centros de
Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado em
Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social;
pericias, visitas técnicas, laudos, informações e pareceres, procedimentos de atendimento
individual e coletivo em CRAS e CREAS, direção e coordenação em CRAS, CREAS,
campanhas publicas de combate as drogas, ao alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e
adolescentes em situação de risco; noções de política de seguridade social, Lei Orgânica da
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de atendimento,
desenvolvimento local (concepção de território, participação no poder local, planejamento
participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família (novas modalidades e
metodologias de abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei
que Regulamenta a profissão e Código de Ética Profissional.
CARGO: 104 BIÓLOGO
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Conhecimento Específico: BIOQUÍMICA – Biomoléculas: tipos, estruturas e funções.
Métodos de análise aplicados a biomoléculas: cromatografia, eletroforese e
espectrofotometria. CITOLOGIA - Tipos de célula. Estrutura e função das organelas
celulares. Membrana plasmática, constituição, especializações e fisiologia. Ciclo celular:
interfase e divisão celular. Microscopia óptica; microscopia eletrônica: transmissão e
varredura. METABOLISMO ENERGÉTICO - Fermentação, respiração celular, fotossíntese,
quimiossíntese. EMBRIOLOGIA - desenvolvimento animal, organogênese, anexos
embrionários. HISTOLOGIA - características e funções dos tecidos animais e vegetais.
FISIOLOGIA ANIMAL - Sistemas respiratório, circulatório, digestório, excretor, nervoso,
sensorial, motor e endócrino. FISIOLOGIA VEGETAL - condução de seiva bruta e
elaborada, fitohormônios, transpiração e gutação. IMUNOLOGIA - Fisiologia do sistema
imune, bases moleculares do sistema imunológico. GENÉTICA - Genética clássica.
Genética molecular: replicação, transcrição, tradução, regulação da expressão gênica. DNA
recombinante e suas aplicações. BIOTECNOLOGIA – Vegetal, animal e microbiana.
Genética de microrganismos e organismos geneticamente modificados (OGMs).
EVOLUÇÃO: Origem da vida. Teorias evolucionistas. Estrutura populacional e deriva
genética. Mecanismos de especiação. Filogenias. A seleção natural e seus tipos.
ECOLOGIA: Ecologia de população e comunidades. Dinâmica de populações. Sucessão
ecológica. Ecologia da conservação. Ecossistemas: fluxo de energia e ciclos
biogeoquímicos. Gestão ambiental e avaliação de impactos. Meio ambiente e sociedade.
MICROBIOLOGIA - Morfologia, citologia, fisiologia e genética de microrganismos. Ecologia
microbiana. Microbiologia do solo, da água, do ar e dos alimentos. Estrutura bacteriana e
classificação de bactérias. PARASITOLOGIA - Caracterização morfológica, biológica e
taxonômica dos principais vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos de importância
médica. Infecções oportunistas e emergentes. Ação patogênica dos agentes infecciosos e
parasitários. VIROLOGIA - Biologia geral dos vírus. Classificação e estrutura.
Consequências biológicas das infecções virais.
CARGO: 105 CONTADOR
Conhecimento Específico: Lei 4320/1964 com a interpretação da MCASP e Lei
Complementar 101/2000. Introdução a Contabilidade Pública, Aspectos Gerais sobre
Orçamento Público, Aspectos Gerais sobre a execução orçamentária e financeira. Estrutura
e Análise das Demonstrações Contábeis, conforme Lei 4320/64 e Lei Complementar
101/2000. Princípios Fundamentais de Contabilidade: Conceitos e Tipos. Noções Gerais:
Conceitos e Objetivos da Contabilidade. Finalidades da Contabilidade. Campo de Atuação.
Relatórios Gerenciais: Periodicidade, Comparações Orçado/Fixado x Realizado/Executado,
Consolidação Periódica, Fonte Única ou Banco de Dados. Patrimônio: Bens, direitos e
Obrigações: Conteúdos, Classificações e Critérios de Avaliação. Patrimônio Líquido:
Conceito, Estrutura e Importância. Variações Patrimoniais: Conceito e Classificação.
Gestão: Conceito: Aspectos Econômicos e Financeiros. Despesas, Receitas, Resultados e
Custos. Período Administrativo e Exercício Financeiro. Regimes de Caixa e Competência.
Teoria da Escrituração: Conceitos e Finalidades. A Conta: Conceito, Estrutura,
Classificação. Método de Escrituração: Partidas Dobradas, Princípios. Plano de Contas:
Estrutura do Plano de Contas. Livros de Escrituração. Registro de Operações.
Depreciações, Amortizações e Provisões. Balancete de Verificação. Encerramento do
Exercício. Determinação e Destinação do Crédito. Inventário: Conceito e Finalidades.
Principais. Classificação do Inventário. Avaliação e Reavaliação dos Bens e demais
Elementos do Patrimônio. Orçamento: Conceito e Importância. Período Orçamentário.
Contabilidade Pública: Necessidades e serviços públicos. Órgãos e funções. Organismo
público constitucional e organização administrativa. Controle interno e Controle externo da
Administração Pública. A organização dos serviços de contabilidade, relacionamento com o
estudo de organização e gestão. O órgão econômico estatal. Controle da contabilidade e
auditoria. Organismo Financeiro. Patrimônio Público. Conceituação. Estudo qualitativo do
patrimônio, substância e contra-substância. Patrimônio financeiro e patrimônio permanente.
Bens públicos. Dívida pública. Estudo quantitativo do patrimônio público. Processos
fundamentais e processos acessórios de gestão. Período administrativo e exercício
financeiro. Regimes contábeis. Gestão financeira. Equilíbrio anual e equilíbrio cíclico.
Receita orçamentária e extra orçamentária. Despesa orçamentária e despesa extra
orçamentária. Classificação da receita e da despesa. Fases administrativas da receita e da
despesa orçamentária superveniência e insubsistência. O regime de adiantamentos. O
inventário público. Objeto e classificação dos inventários. Procedimentos dos inventários.
Preceitos legais. A escrituração e suas limitações. Planos de contas. Sistemas Escrituração.
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As operações de determinação dos resultados financeiros e econômicos do exercício.
Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial. Demonstração das variações,
patrimoniais. Prestação e julgamento de contas governamentais. Poder legislativo e
Tribunal de Contas da União. Normas brasileiras de contabilidade do Conselho Federal de
Contabilidade.
CARGO: 106 DENTISTA
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das
doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde
Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios,
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária. Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de
tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal,
exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas
adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar.
Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação
do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia:
características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência,
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística –
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e
periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor:
exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal
em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos
preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em
Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia:
traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais.
Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em
Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações
medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em
Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas
Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia
Saúde da Família e NASF; PNAB ( Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código
de ética e legislação profissional.
CARGO: 107 ECONOMISTA
Conhecimento Específico: Teoria Macroeconômica: A macroeconomia e a perspectiva
econômica; O sistema de preços, a curva de demanda de mercado; Famílias, empresas e
resultados de mercado; Objetivos e Indicadores Macroeconômicos; A Macroeconomia do
Pleno Emprego; Moeda, Bancos e Crédito; Finanças Públicas e economia aberta no pleno
emprego; Crescimento e Produtividade; Flutuações Macroeconômicas; Demanda Agregada
e Renda; Demanda Agregada e Inflação; Inflação e Desemprego; Política Macroeconômica;
Sistemas de Contas Nacionais. Análise de Determinação da Renda: i) o modelo “clássico”
(neoclássico); ii) o modelo keynesiano simples; iii) o modelo IS-LM; e iv) o modelo
keynesiano completo; Determinantes do consumo e do investimento; Análise de política
monetária e fiscal em economias fechadas e abertas sob diferentes regimes cambiais;
Dinâmica Econômica; Funções da Moeda; Conceitos de Oferta e Demanda Monetária;
Taxas de Juros; Instrumentos de Política Monetária; Teoria Quantitativa da Moeda; A
escolha de ativos e a preferência pela liquidez; O Banco Central e o Sistema Monetário; A
Teoria da Política Monetária: no modelo de Keynes, no modelo keynesiano, no modelo
monetarista, no modelo novo-clássico; Mercados Financeiros; Instituições Financeiras;
Sistema Financeiro; Regulação e Supervisão Financeiras; Teoria de alocação de Portfólio;
Investimento, Poupança e Financiamento; Teorias da Inflação. Finanças Públicas:
Classificação de bens: público, semipúblico e privado. Bens públicos e externalidades.
Funções governamentais. Princípios gerais de tributação. Tendências gerais da evolução do
gasto público no mundo. O cálculo do déficit público: as Necessidades de Financiamento do
Setor Público (NFSP) nos conceitos nominal, operacional e resultado primário. Evolução do
déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 1980 até o período recente. Análise do
perfil da dívida pública brasileira. Previdência social no Brasil. As características do sistema
tributário. Federalismo Fiscal. Marco regulatório a partir da década de 90. A Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). Economia Internacional: Teoria do Comércio
Internacional: Vantagens Comparativas, Modelos e Teoremas de Comércio Internacional.
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Modelo Heckscher-Ohlin, Economias de Escala, Concorrência Imperfeita e Comércio Intraindustrial; Comércio internacional e Desenvolvimento econômico; Regimes Cambiais: fixo,
flutuante e regimes intermediários; Balanço de Pagamentos: estrutura, saldos e formas de
financiamento; Instrumentos de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas; Globalização,
blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio exterior;
Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Economia Brasileira, Desenvolvimento
Econômico e Social: Aspectos demográficos; Conceito de Desenvolvimento, produto per
capita, indicadores sociais, distribuição de renda e pobreza, desenvolvimento (sustentado,
equitativo e participativo); Etapas do crescimento brasileiro; Economia Agroexportadora
brasileira; O processo de substituição de importações; da crise dos anos 60 ao Milagre; do
crescimento forçado à crise da dívida; Os planos heterodoxos; O Plano real; As
privatizações e o estado regulador; Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções,
principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999: a mudança do sistema
cambial, a introdução do sistema de metas inflacionárias e as metas fiscais. Evolução da
indústria brasileira. Ajuste da estrutura produtiva pós-reformas da década de 90. O
desempenho da economia brasileira e da política econômica no período recente. A Crise
Internacional e os impactos na economia brasileira. Teoria Microeconômica: Demanda,
oferta e preço; A decisão de Consumo; A teoria da firma; os custos da firma; Lei dos
Rendimentos Decrescentes e Rendimentos de Escala; Economias de escala e escopo;
Teoria dos Custos de Produção no Curto e Longo Prazos. Estruturas de Mercado:
Concorrência Perfeita, Concorrência Imperfeita, Monopólio, Oligopólio. Monopólio natural,
concorrência monopolística; A eficiência dos mercados de concorrência perfeita; Informação
Imperfeita nos mercados de produtos; A teoria do Consumidor. Efeitos Preço, Renda e
Substituição. Elasticidade da Procura. Elasticidade da Oferta. Dinâmica de Determinação de
Preços e Margem de Lucro. Padrão de concorrência. Análise de Competitividade. Análise
de Indústrias e da Concorrência. Vantagens Competitivas, Barreiras à entrada. Estrutura de
mercado e inovação. Externalidades; Mudança Tecnológica; Economia do Meio Ambiente.
.
CARGO: 108 EDUCADOR SOCIAL
Conhecimento Específico: Cuidados essenciais: higiene da criança (banho, dentes e
trocas de fraldas). Educação Alimentar. Rotinas de atendimento à criança (proteção, sono,
repouso e banho de sol). Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069/90). Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei n.º 8.742/93). Política Nacional de Assistência
Social. Lei da Adoção (Lei n.º 12.010/2009). Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
Cidadania. Democracia. Rede social. Direitos sociais. Proteção Social. Violência Social.
Família. Políticas Públicas. Estado e Serviços Públicos. Conhecimento sobre: Relações
humanas. Participação popular e controle social nas políticas públicas e garantia de direitos.
Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com família. Ética e
trabalho. A importância da família no convívio social e na proteção social. Família e políticas
públicas. Trabalho com grupos. Sistema de Garantia de Direitos. O papel do Educador
Social. CRAS. Transporte escolar. Ética e Sociedade. Noções básicas de informática.
Atribuições do cargo.
CARGO: 109 ENFERMEIRO
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde.
Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia Saúde da Família. A enfermagem e o cuidado
na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e do coletivo. SIAB como
instrumento de trabalho da Estratégia de Saúde da Família: a especificação do enfermeiro.
A visita domiciliar no contexto de Saúde da Família. Fases do planejamento, organização e
controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão
e assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de
enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento
infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo peso.
Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da
infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação.
Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de
enfermagem no pré-natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério.
Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de
Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que
visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas.
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Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O
processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas
relacionados à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças
transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil
epidemiológico da comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à
Saúde Mental: Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e
de comportamento. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde
(Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde
Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação
em Saúde. Noções básicas de plantão hospitalar, PNAB (Política Nacional da Atenção
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 110 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Conhecimento Específico: Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese.
Características e propriedades químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos.
Planejamento e práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade:
adubos e adubação. Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos.
Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias
Hidrográficas. Produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas
e fitos sanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu
dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta.
Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos.
Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores.
Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das
explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro
e micronutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aquicultura. Agroecologia.
Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola. Avaliação e perícia agronômica. Princípios
gerais, objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação.
Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos.
CARGO: 111 ENGENHEIRO AMBIENTAL
Conhecimento Específico: Planejamento ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental.
Monitoramento Ambiental. Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável.
Política e Gestão Ambiental. Instrumentos da Política Ambiental Nacional. Licenciamento
Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental. Saneamento Ambiental. Controle da Poluição
Ambiental. Legislação Federal, Estadual e Municipal. Legislação: Lei de Crimes Ambientais,
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Código Florestal, Lei Federal nº 6.938 de 1981
(Política Nacional de Meio Ambiente e suas alterações); Lei Federal n.º 9.433 de 1997
(Política Nacional de Recursos Hídricos e suas alterações); Lei Federal n.º 9.605 de 1998 e
Decreto regulamentador (Lei de Crimes Ambientais e suas alterações); Lei Federal n.º 9.795
de 1999 (Política Nacional de Educação Ambiental e suas alterações); Resoluções
CONAMA n.º 1 de 1986; 237 de 1997, 302 e 303 de 2002 e 369 de 2006 e suas alterações;
Normas e procedimentos de legislação ambiental e ferramentas de controle e avaliação
ambiental
para
o
planejamento
e
desenvolvimento
municipal.
Legislações
ambientais. Política Nacional de Recursos Hídricos. Política Nacional do Meio Ambiente.
Lei da Mata Atlântica. Novo Código Florestal. Sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza. Política Nacional de Recursos Hídricos e Legislações ambientais
relacionadas. Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Mata Atlântica. Novo Código
Florestal. Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
CARGO: 112 ENGENHEIRO CIVIL
Conhecimento Específico: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades
gerais e normalização, Materiais cerâmicos, Aço para concreto armado e protendido.
Polímeros. Agregados. Aglomerantes não-hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto.
Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações
de obras. Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura (pilares,
vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmicas,
telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e alvenaria.
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Impermeabilizações. Sistemas hidráulicos prediais. Projetos de instalações prediais
hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e equipamentos. Instalações de
prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais.
Instalações prediais elétricas e baixa tensão Informáticas (programas de softwares básicos
para uso em escritório e AutoCAD). Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade.
Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas características de uma distribuição de
probabilidade. Modelos probabilísticos. Analises estática e dinâmica de observações.
Noções de testes de hipóteses. Compras na Administração Pública. Licitações e contratos.
Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser licitado. Planejamentos das
compras. Controles e cronogramas. Conhecimento e procedimentos de construção de
estradas de rodagem, vias publicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação
e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança
de obras, vistorias, pericias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, normas e
documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a
normas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções
de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação de tratamento de
esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente,
arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de
construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e
Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. Acessibilidade (NBR
9050/2015). Legislação Federal: Constituição Federal - Arts. 182 e 183; disposições
constitucionais para proteção ao meio ambiente (art. 225); disposições constitucionais para
construção e adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e adequação de
transporte coletivo adequado a pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2o e art. 244);
Lei Federal 10.257, de 10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979.
Legislação Profissional: Lei Federal 5.194/66. Código de Ética Profissional – Resolução
Confea – 1002.
CARGO: 113 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Conhecimento
Específico:
Conhecimento
Específico: Farmacologia
Geral:
Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes, modos de
ação, toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações medicamentosas
de fármacos que atuam no(a): Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central,
sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária.
Boas práticas de produção, controle de qualidade, distribuição, dispensação de
medicamentos e legislação pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises
químicas, físico-químicas e microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos.
Validação de Processos e Métodos Analíticos. Legislação pertinente. Bromatologia e
Tecnologia de Alimentos: composição química dos alimentos, suas propriedades
nutricionais e funcionais; Análise e controle de qualidade de alimentos; Tecnologia de
alimentos industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por órgãos
competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício
profissional do Farmacêutico; código de Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; PARASITOLOGIA
CLÍNICA: Patogenia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico das parasitoses
humanas; Fundamento das técnicas utilizadas no diagnóstico das parasitoses humanas.
MICROBIOLOGIA CLÍNICA: Enterobacteriaceae, Mycobacteriacea e Streptococaceae:
patologia, profilaxia e diagnóstico laboratorial; Meios de cultura para bacteriologia:
generalidades, métodos de coloração. BIOQUÍMICA CLÍNICA: Causas de variação nas
determinações laboratoriais: a preparação do paciente. Variações e erros devidos à amostra
biológica; Fotometria em Bioquímica Clínica: conceito, tipos, leis de fotometria, aplicação
nas análises clínicas, transmitância, absorbância, curva e fator de calibração; Técnicas,
fundamentos químicos e interpretação clínica das dosagens de: glicose, hemoglobina
glicada, uréia, ácido úrico, creatinina, colesterol e frações, triglicérides, proteínas totais e
albumina, bilirrubina total, direta e indireta. Fosfatases: ácida e alcalina, amilase,
creatinofosfoquinse, desidrogenase lática. Transminases: glutânico oxalacética e glutânicopirúvico. Urinálise: fundamentos químicos, interpretação das análises. HEMATOLOGIA
CLÍNICA: Interpretação clínica de eritrograma e hemograma: valores de referência. Índices
hematimétricos. Hematoscopia normal e patológica. Alterações qualitativas e quantitativas;
Anemias; Leucoses: Alterações no sangue periférico; Imuno-hematologia: exames
laboratoriais para classificação sangüínea e doenças autoimunes; Coagulação e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ESTADO DO PARANÁ
hemostasia: diagnóstico laboratorial das doenças vasculares, plaquetárias e das principais
coagulopatias; Coleta e métodos de coloração para exames hematológicos. IMUNOLOGIA
CLÍNICA: Diagnóstico imunológico das infecções bacterianas (salmonelose, brucelose,
sífilis); Diagnóstico imunológico das infecções virais: mononucleose infecciosa, hepatites,
rubéola, AIDS, rotavírus, citomegalovírus; Imunofluoerescência para Toxoplasmose e
Doenças de Chagas.
CARGO: 114 FISCAL (AUDITOR)
Conhecimento Específico: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador;
Isenção dos contribuintes; Prescrição e decadência; Responsabilidade tributária; Lei
8666/93; Contribuição de Melhoria, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, Simples
Nacional Lei Complementar nº 123/2006; Denuncia Espontânea. Crédito Tributário.
Constituição do Credito Tributário, Extinção do Credito Tributário, Dívida Ativa, ISS da
Construção Civil Lei nº 177/2014; Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código
Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Constituição Federal; Conhecimentos
Básicos de Auditoria; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao
público.
CARGO: 115 FISCAL DO MEIO AMBIENTE
Conhecimento Específico: Política ambiental níveis de governo (federal, estadual e
municipal); Instrumentos de política ambiental; Estado, Políticas Públicas e Gestão
Ambiental. Instrumentos de Gestão Ambiental: instrumentos na legislação brasileira,
licenciamento ambiental, Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, auditoria ambiental, plano diretor, zoneamento, sistema de
gerenciamento de recursos hídricos: o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Mercado Verde e Gestão Ambiental de Organizações (Normas ISO 14000).
Processo de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA; Lei de crimes ambientais. Apreensão
de produto, instrumento de infração administrativa ou de crime. Infração administrativa.
Prevenção e combate a incêndios florestais. Conservação de recursos naturais renováveis.
Legislação Florestal e Política Florestal. Recuperação de áreas degradadas. Conceito de
meio ambiente e de Direito Ambiental. Princípios de Direito Ambiental. Direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Responsabilidade pelo
dano ambiental: Responsabilidade administrativa - Poder de polícia, Sanções
administrativas. Responsabilidade civil: Conceito de dano ambiental, Responsabilidade
objetiva, excludentes da responsabilidade objetiva, Responsabilidade do Estado por dano
ao meio ambiente; Proteção à flora; Área de preservação permanente – APP; Reserva
legal: conceito e limitações ao uso. Reserva Florestal: conceito e limitações ao uso.
Gerenciamento Costeiro. Patrimônio genético: Da convenção de biodiversidade. Da Lei de
Biossegurança.
CARGO: 116 FISCAL DE URBANISMO
Conhecimento Específico: Direito urbanístico: Estatuto da Cidade (Lei Federal no
10.257/2001) e Ordem urbana, instrumentos de política urbana, Plano Diretor, Tutela
coletiva à ordem urbanística, Usucapião, Parcelamento do solo urbano. Normas Técnicas,
fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação,
terraplanagem, drenagem, obras complementares, sinalização e segurança viária. Vistoria e
emissão de parecer; Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras.
Segurança e Manutenção de Edificações. Noções de Segurança do Trabalho. Formação do
ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. Validade, eficácia e
autoexecutoriedade do ato administrativo. Atos administrativos simples, complexos e
compostos. Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. Atos administrativos
gerais e individuais. Atos administrativos vinculados e discricionários. Agentes públicos:
servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público;
preceitos constitucionais. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos
servidores públicos civis. Improbidade administrativa. Formas de provimento e vacância dos
cargos públicos. Classificações dos Bens Públicos. Inspeção e vistoria em obras: condições
do terreno, metragem, localização, dimensões, áreas de circulação e ventilação, muros
divisórios. Inspeção de obras concluídas, loteamentos públicos ou particulares e em vias
públicas. Condições para executar embargos de obras e procedimentos.
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CARGO: 117 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conhecimento Específico: Saúde pública; praticas 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 a indústria
e comercio; 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.
CARGO: 118 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos,
fisiológicos
e
patológicos
das
alterações
musculoesqueléticas, neurológicas,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios
da
cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho
em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de
termo terapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora
e respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia
e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia;
Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação:
indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia;
insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na
saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas
preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos
ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. , Lei
8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 119 FONOAUDIÓLOGO
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo.
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da
Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação.
Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem.
Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia.
Alterações da Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto.
Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais,
nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura
Labiopalatal, na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação.
Classificação. Diagnóstico Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde
Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

CARGO: 120 JORNALISTA
Conhecimento Específico: Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. História da
comunicação social. Comunicação Pública. Comunicação governamental no Brasil.
Contratação e supervisão de serviços de comunicação contratados em órgãos públicos.
Legislação sobre Comunicação Social no Brasil. Teorias da opinião pública. Tipos e
técnicas de pesquisas de opinião. Comunicação Organizacional. Planejamento em
Comunicação Institucional. Identidade e Imagem Institucional. Legislação e ética em
jornalismo: linguagem jornalística em rádio, tv, jornal, revista e internet. Teorias e técnicas
de jornalismo. Gêneros de redação jornalística. História da imprensa brasileira. Conceitos
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de notícia e elementos do jornalismo. Assessoria de Imprensa: história, teoria e técnica.
Planejamento, Produção e edição de publicações. História e conceitos em publicações
institucionais. Planejamento de campanhas de divulgação institucional. Planejamento e
elaboração de media trainnings. Relacionamento com a imprensa. Técnicas para contactar
autoridades públicas em seus vários níveis, representantes de imprensa, órgãos de
impressa nacional e estrangeira, prestando e colhendo informações sobre assuntos
específicos do órgão.
CARGO: 121 MÉDICO CLÍNICO GERAL
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de
saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool.
Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de
eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias
cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da
cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais.
Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais
funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca.
Abordagem do paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do
estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da
vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose.
Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com
sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes
paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito.
Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de
insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite
reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias.
Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente
febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da
prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia.Síncope e
cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas
do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; PNAB
(Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 122 MÉDICO VETERINÁRIO
Conhecimento Específico: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de
produção, companhia, silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias
com potencial zoonotico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de
produção, companhia, silvestres e exóticos. Combate de vetores e transmissões de
zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para
toxinfecção, envenenamento alimentar e por animais peçonhentos. Controle epidemiológico
e de investigação epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal.
Inspeção de produtos de origem animal. Controle de qualidade de produtos e insumos
utilizados na alimentação animal.

CARGO: 123 NUTRICIONISTA
Conhecimento Específico: Alimentação e Nutrição; Princípios Nutricionais; Digestão,
Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição nos Ciclos da Vida; Nutrição para
a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças; Fisiologia Humana e da Nutrição;
Patologia Geral e da Nutrição; Dietoterapia; Interação fármaco-nutriente; Nutrição e
Doenças; Recomendações Nutricionais nas Fases da Vida; Necessidades Nutricionais;
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; Avaliação Nutricional; Educação Nutricional;
Nutrição Funcional e Estética; Administração e Nutrição em Saúde Pública; Bioética e
Nutrição; Administração e Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição; Nutrição e
Dietética; Técnica Dietética; Rotulagem Nutricional; Ciência e Tecnologia de Alimentos;
Análise Sensorial de Alimentos; Controle de Qualidade; Microbiologia Geral e de Alimentos;
Toxicologia de Alimentos; Contaminação em Alimentos; Doenças Transmitidas por
Alimentos; Segurança Alimentar e Nutricional; Higiene de Alimentos; Análise de Perigos e
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Pontos Críticos de Controle (APPCC); Boas Práticas de Fabricação de Alimentos;
Legislações relacionadas à área da Nutrição; Atualidades em alimentos e nutrição. Lei
8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 124 PROCURADOR MUNICIPAL
Conhecimento Específico: Legislação Básica: Lei Orgânica do Município de ParanaguáPR. Estatuto dos Servidores Municipais de Paranaguá-PR. Lei Complementar nº 113/2005
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Direito Administrativo:
Conceito de direito administrativo e suas relações com as outras disciplinas jurídicas.
Estrutura administrativa da Administração Pública (conceito; elementos e poderes do
estado, organização do estado e da administração, governo e administração, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade administrativa (conceito
de administração, natureza e fins da administração, princípios básicos da administração).
Os poderes e deveres do administrador público (poder-dever de agir, dever de eficiência,
dever de probidade, dever de prestar contas). O uso e abuso do poder (uso do poder, abuso
do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes administrativos e poderes
políticos, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária). Atos administrativos (conceito e requisitos
do ato administrativo, atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos).
Espécies de atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. Invalidação dos atos
administrativos. Ideia geral sobre contrato. Conceito, peculiaridades e interpretação do
contrato administrativo. Formalização do contrato administrativo (normas regedoras do
contrato, instrumento e conteúdo do contrato administrativo, cláusulas essenciais ou
necessárias, garantias para a execução do contrato). Execução do contrato administrativo
(direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução do contrato e recebimento
do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato). Inexecução, revisão e
rescisão do contrato (inexecução do contrato, causas justificadoras da inexecução do
contrato, consequências da inexecução, revisão do contrato, rescisão do contrato,
suspensão do contrato). Principais contratos administrativos (contrato de obra pública,
contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato de
fornecimento, contrato de concessão, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, termo
de parceria). Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e objeto
da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimento, anulação
e revogação da licitação). Modalidades de licitação (concorrência, tomada de preços,
convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos administrativos e
licitação. Conceito e classificação dos serviços públicos. Regulamentação e controle.
Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. Competência para prestação de serviço.
Formas e meios de prestação do serviço. Autarquias (conceito e caracteres, controle,
privilégios, autarquias de regime especial, agências reguladoras). Fundações
(considerações gerais, caracteres). Agências executivas. Empresas estatais ou
governamentais (conceito e caracteres, controle, espécies e forma jurídica). Entes de
cooperação: entidades paraestatais (conceito e espécies). Serviços delegados a
particulares (serviços concedidos). Serviços permitidos. Serviços autorizados. Convênios e
consórcios administrativos. Servidores públicos. Classificação na constituição. Regime
jurídico. Organização do serviço público (organização legal, conselhos de política de
administração e remuneração de pessoal, escolas de governo, cargos e funções, criação,
transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos,
direitos do titular do cargo, acesso a informações privilegiadas, competência para organizar
o serviço público, observância das normas constitucionais. Normas constitucionais
pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos,
concurso, desinvestidura de cargo ou emprego público, paridade de vencimentos, vedação
de equiparações e vinculações, acumulação de cargos, empregos e funções públicas,
estabilidade, previdência social, sistema de previdência social do servidor, regime jurídico
peculiar, regras previdenciárias de transição, exercício de mandatos eletivos, demissão de
vitalícios e estáveis, reintegração, recondução, reversão, readmissão e aproveitamento,
responsabilização civil de servidores, abrangência das normas constitucionais, competência
da justiça comum. Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveres e direitos dos servidores
(deveres, restrições funcionais, direitos, sistema remuneratório, remuneração, subsídio,
vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações). Responsabilidade dos servidores
(responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, meios de
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punição, sequestro e perdimento de bens, enriquecimento ilícito e improbidade
administrativa, abuso de autoridade). Domínio público. Conceito e Classificação dos bens
públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos
bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos.
Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade civil da administração (reparação
de danos: ação de indenização e ação regressiva). Controle na administração (a
necessidade de controle, conceito de controle, tipos e formas de controle).
Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito, meios de controle, processo
administrativo, modalidades de processo administrativo, processo administrativo disciplinar,
meios sumários, sindicância, verdade sabida, termo de declarações, processo
administrativo tributário). Controle legislativo (conceito, fiscalização dos atos da
administração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a controle comum, atos sujeitos a
controle especial, meios de controle judiciário). Administração em juízo (representação em
juízo, atuação processual, execução do julgado, execução fiscal, despesas judiciais,
prescrição, sequestro e perdimento de bens). Organização administrativa brasileira (a
administração federal, administração direta e indireta, os princípios fundamentais da
administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de
competência, controle). Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. A
organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de competências. A União, os
Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual
para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos.
Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e
nacionalidade. Normas constitucionais e a hierarquia das leis. A desconstitucionalização,
recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente.
O controle da constitucionalidade das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e
incidental. Tutela constitucional das liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas
corpus, ação popular. habeas data, mandado de injunção, ação civil pública, direito de
petição. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. Interesses individuais,
coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia.
Justiça dos Estados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de
Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. Normas constitucionais programáticas e
princípios constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitucionais da
administração pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência. Responsabilidade do Estado. Serviços Públicos. Servidores públicos:
remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de endividamento,
retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre outros
aspectos. Direito Civil: Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das Pessoas: Das
Pessoas Naturais, Das Pessoas Jurídicas, Do Domicílio. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos:
Dos Negócios Jurídicos; Dos Atos Jurídicos Lícitos, Dos Atos Ilícitos, Da Prescrição e
Decadência. Da Prova. Do Direito das Obrigações: Das Modalidades das Obrigações, Da
Transmissão das Obrigações, Do Adimplemento e Extinção Das Obrigações, Do
Inadimplemento das Obrigações, Dos Contratos em Geral. Da Responsabilidade Civil.
Direito Processual Civil: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015). Das Normas Processuais Civis. Da Função Jurisdicional. Dos Sujeitos do Processo.
Dos Atos Processuais. Das Tutelas Provisórias. Da Formação, Da Suspensão e da Extinção
do Processo. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Do Processo
de Execução. Dos Processos nos Tribunais e Dos Meios de Impugnação das Decisões
Judiciais. Da Execução Fiscal. Da Exceção de Pré-Executividade. Procedimentos Especiais:
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Ação de Improbidade
Administrativa. Noções de Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do
Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores – direitos sociais. Da relação de
trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. Dos sujeitos do contrato de
trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador: conceito e caracterização; dos
poderes do empregador no contrato de trabalho. Do contrato individual de trabalho:
conceito, classificação e características. Da alteração do contrato de trabalho: alteração
unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho:
caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da
despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa recíproca; da indenização. Do aviso
prévio. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do
intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho
noturno e do trabalho extraordinário. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das
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férias: do direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da
remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções;
composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário;
13º salário. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: das
atividades insalubres ou perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao
trabalho da mulher: da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do Direito Coletivo
do Trabalho: das convenções e acordos coletivos de trabalho. Das comissões de
Conciliação Prévia. Noções de Direito Processual do Trabalho: Da Justiça do Trabalho:
organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e
do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da
Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores. Do processo
judiciário do trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do
CPC). Dos atos, termos e prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos.
Das partes e procuradores: do jus postulandi; da substituição e representação processuais;
da assistência judiciária; dos honorários de advogado. Das exceções. Das audiências: de
conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do
processo; da revelia e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de
reclamação e notificação; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e
sumaríssimo. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença: por cálculo, por
artigos e por arbitramento. Da execução: da citação; do depósito da condenação e da
nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens penhoráveis e impenhoráveis; da
impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90 e alterações posteriores). Dos
embargos à execução. Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na
execução. Dos recursos no Processo do Trabalho. Informatização do Processo Judicial (Lei
nº 11.419/2006).
CARGO: 125 PSICÓLOGO
Conhecimento Específico: A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes
campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica.
Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do
psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do
psiquismo. Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o
processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus
métodos de trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública.
Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Terapia na saúde mental.
Psicologia do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: criança e
adolescente. Psicologia institucional e processo grupal. Código de ética profissional do
psicólogo. Política Nacional de Planejamento Familiar. Conceitos fundamentais sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS). Conhecimentos das Políticas Públicas de CRAS e CREAS;
Política de Atenção Integral em Álcool e outras drogas; Diretrizes para Política de Atenção
Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas; A Lei Maria da Penha; Legislação do
Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as
Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá
outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o
regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de
2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Lei 8080/90, Lei 8142/90 e
Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017).
Código de ética e legislação profissional.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Língua Portuguesa: 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). Som e fonema; Encontros
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica.
Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de
Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal;
Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
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homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições;
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade;
conectivos; proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com
conjuntos. Cálculos com porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões
desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de
argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Paranaguá e do Estado do Paraná.
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia
com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações
histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro
CARGO: 201 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimento Específico: Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA):
Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardíaca, choque
hipovolêmico, síncope, isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva,
hipertensão e arritmias. Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias:
insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax,
embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Cuidados de enfermagem
em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios e ácido- básicos,
insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem em
emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal; gravidez ectópica,
sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez; violência sexual.
Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento
e paciente depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises
convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada cardíaca.
Cuidados de enfermagem em emergências no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo
craniano, lesão da coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal,
queimaduras, ferimentos. Esquema vacinação e rede de frios. Técnicas de enfermagem:
injeção, curativo, nebulização, punção venosa, aferição de sinais vitais; Central de
materiais; Segurança do paciente; orientações e procedimentos na coleta de material para
exames, oxigeno terapia. Portaria nº 2.436/17 (PNAB/2017).

CARGO: 202 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Sistema de Informações
Organizacionais. Noções de direito Administrativo: Atos Administrativos, Contratos
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo
Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. Noções de administração de Recursos
Humanos. Atendimento ao Público nas Organizações. Correspondência comercial
(recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas da Correspondência
Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos
pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições
dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando,
ofício, portaria e requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e função dos arquivos;
Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de arquivos;
Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos.
Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de matérias.
Conhecimentos básicos de informática. Código Tributário Municipal. Código Tributário
Nacional.
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CARGO: 203 GUARDA MUNICIPAL
Conhecimento Específico: Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos
de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância de logradouros e instalações
públicas, ações de defesa civil, preservação da segurança e a ordem em prédios públicos,
prevenção e combate a incêndios, comunicação radiofônica, proteção ambiental, aplicação
de normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, estética e moralidade; noções de
direito penal (crime consumado e crime tentado, penas privativas de liberdade, legítima
defesa, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração
pública); Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Lei nº 11.343/06 e suas alterações
(Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad), Lei Federal nº 10.826/2003
e suas alterações (Desarmamento) e Lei Federal 13.022/2014(Estatuto Geral das Guardas
Municipais).

