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ANEXO II 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Borracheiro, Carpinteiro, Coletor, 
Eletricista de Manutenção, Encanador, Marceneiro, Mecânico (Veículos Pesados), 
Mestre de Obras, Motorista II, Operador de Equipamentos Especiais (Guilhotina), 
Operador de Equipamentos I, Operador de Equipamentos II, Pedreiro, Pintor de 
Veículos, Soldador/Serralheiro, Técnico de Manutenção – Computador e Impressora, 
Técnico de Manutenção – Refrigeração, Tratador de Piscina, Tratorista. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – singular e 
plural) e Interpretação de Texto. 
 
CARGOS: Administrador, Administrador de Banco de Dados, Administrador de 
Rede, Agente Administrativo, Agrimensor, Analista de Projetos, Analista 
Programador, Arquiteto, Assessor Administrativo, Assistente Administrativo, 
Assistente Social, Atendente de Odontologia, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 
Farmácia, Auxiliar de Laboratório (Análise Clínicas), Cenotécnico, Contador, 
Desenhista, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Civil 
(Eletricista), Engenheiro Civil (Trânsito), Engenheiro Civil (Orçamentista), 
Engenheiro Civil (Projetos de Galeria e Pavimentação), Engenheiro Civil 
(Topógrafo), Engenheiro Químico, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, 
Fonoaudiólogo, Iluminador, Jornalista, Laboratorista Análise Físico Químico, 
Maquinista, Médico - Cardiologista, Médico – Clínico Geral, Médico – 
Ginecologista, Médico – Ortopedista, Médico – Patologista, Médico – Psiquiatra, 
Médico do Trabalho, Médico - Infectologista, Médico – Neurologista, Médico – 
Oftalmologista, Médico – Pediatra, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Luz, 
Operador de Som, Orientador de Estacionamento Rotativo, Programador de 
Computador, Psicólogo, Sonoplasta, Técnico de Higiene Dental, Técnico de 
Laboratório (Análises Clínicas), Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Som, 
Terapeuta Ocupacional. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das 
palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
número – singular e plural) e Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. 
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
 
 
2. MATEMÁTICA 
CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Borracheiro, Carpinteiro,  Coletor, 
Eletricista de Manutenção, Encanador, Marceneiro, Mecânico (Veículos Pesados), 
Mestre de Obras, Motorista II, Operador de Equipamentos Especiais (Guilhotina), 
Operador de Equipamentos I, Operador de Equipamentos II, Pedreiro, Pintor de 
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Veículos, Soldador/Serralheiro, Técnico de Manutenção – Computador e Impressora, 
Técnico de Manutenção – Refrigeração, Tratador de Piscina, Tratorista. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra 
de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CARGOS: Administrador, Administrador de Banco de Dados, Administrador de 
Rede, Agente Administrativo, Agrimensor, Analista de Projetos, Analista 
Programador, Arquiteto, Assessor Administrativo, Assistente Administrativo, 
Assistente Social, Atendente de Odontologia, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 
Farmácia, Auxiliar de Laboratório (Análise Clínicas), Cenotécnico, Contador, 
Desenhista, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Civil 
(Eletricista), Engenheiro Civil (Trânsito), Engenheiro Civil (Orçamentista), 
Engenheiro Civil (Projetos de Galeria e Pavimentação), Engenheiro Civil 
(Topógrafo), Engenheiro Químico, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, 
Fonoaudiólogo, Iluminador, Jornalista, Laboratorista Análise Físico Químico, 
Maquinista, Médico - Cardiologista, Médico – Clínico Geral, Médico – 
Ginecologista, Médico – Ortopedista, Médico – Patologista, Médico – Psiquiatra, 
Médico do Trabalho, Médico - Infectologista, Médico – Neurologista, Médico – 
Oftalmologista, Médico – Pediatra, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Luz, 
Operador de Som, Orientador de Estacionamento Rotativo, Programador de 
Computador, Psicólogo, Sonoplasta, Técnico de Higiene Dental, Técnico de 
Laboratório (Análises Clínicas), Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Som, 
Terapeuta Ocupacional. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação 
de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
retângulo. 
 
 
3. NOÇÕES DA LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 
CARGOS: TODOS OS CARGOS. 
Artigos 7º e 37 ao 41 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Lei Municipal 
Complementar nº 239/98 (Estatuto dos Servidores Municipais de Maringá). Lei 
Municipal Complementar nº 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais 
de Maringá). 
 
 
4. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 
ADMINISTRADOR 
Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração: Evolução da Teoria e da 

prática nas organizações. Administração de Recursos Humanos. Organização Sistemas e 

Métodos. Gestão da Qualidade. Sistema de Administração de Materiais. Administração 

Financeira. Administração Estratégica, Administração Pública: Licitações: modalidades, 

prazos, contratos, habilitação. Contratos Administrativos. Patrimônio Público. Bens 
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Públicos. Controle da Administração Pública. Responsabilidade Civil da Administração 

e Lei de Responsabilidade Fiscal. Organizações: processos administrativos e de 

trabalho, estrutura organizacional, autoridade, delegação, descentralização, mudança e 

inovação organizacionais, comunicação. Liderança: eficiência e eficácia. 

Competitividade. Competências gerenciais. Administração de projetos. 
 
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS 
Banco de dados: Fundamentos. Abstração de Dados. Modelagem conceitual de dados. 
Modelo de entidade relacionamento. Normalização. Administração de Sistemas de 
Gerenciamento de Banco de Dados. Projeto Lógico de Banco de Dados; Projeto Físico 
de Banco de Dados. Segurança em Banco de Dados. Operações de Banco de Dados. 
Integridade Referencial. Algebra Relacional. Linguagem de definição e manipulação de 
dados SQL ANSI (American National Standards Institute). Views, Procedures e 
Triggers. SQL. Banco de dados orientado a objeto. Banco de dados distribuídos. Data 
mining e Data Warehouse. Conhecimentos Avançados em Oracle, Firebird e Mysql. 
 
ADMINISTRADOR DE REDE 
Placa mãe: Identificação de slots (ISA, PCI e AGP), bancos de memória (DIMM, DDR, 
DDR2), barramento, controladora de disco rígido (Serial ATA e IDE), portas de e/s 
(paralela, serial, ps2, teclado, USB), componentes on board (vídeo, som, rede, fax). 
Processador: arquitetura, família, barramento. Memória: arquitetura, modelo, 
barramento. Adaptadores (instalação e configuração): vídeo, rede, som, fax modem (on 
board e off board). Disco rígido: exclusão de partição, formatação, criação de uma ou 
mais partições (Fat 32, NTFS). Dispositivos de armazenamento (instalação e 
configuração). Cartões de memória, pendrive, CD, disquete, disco rígido, DVD. 
Dispositivos de gravação e leitura de dados (instalação e configuração): Drive de CD, 
DVD, disquetes. Instalação e configuração de sistemas operacionais Linux/Microsoft 
Windows Server 2003, Server 2008, Vista e XP. Instalação e configuração do pacote 
escritório, BROffice, Microsoft Office 2000, 2003 e 2007. Instalação e remoção de 
softwares diversos. Configuração de rede (Protocolos TCP-IP e NETBEUI). 
Configuração de Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Internet Explorer e 
Firefox. Instalação e configuração do software livre BROffice. Substituição de fonte de 
alimentação. Instalação e configuração de redes sem fio padrão IEEE 802.11, redes de 
meio guiado UTP e fibra ótica. Serviços de comunicação de dados. Modos e meios de 
transmissão. Técnicas de comutação de circuitos, pacotes e células. Topologias de redes 
de computadores. Elementos de interconexão de redes de computadores (hubs, pontes, 
repetidores, switches, roteadores). Protocolos de redes de computadores. Modelo de 
referência OSI. Modelo de referência TCP/IP. Endereçamento IP, Tabela de Rotas. 
Protocolos de Roteamento. Sistemas Operacionais de rede. Padrões IEEE 802. Internet, 
Histórico, Serviços e Servidores. Projeto de redes TCP/IP. Redes de longa distância – 
WAN (Frame Relay; MPLS; ATM). Filtragem de Pacotes. Arquiteturas de Firewall. 
Criptografia baseada em chaves e SSL. IPSec (Internet Protocol Security). Redes 
Privadas Virtuais. Sistemas de detecção de intrusão. Políticas de Segurança. Planos de 
Contingência. Gerência de Riscos. Auditoria. Sistemas Criptográficos: Simétrico e 
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assimétrico. Assinatura e certificação digital. Vírus: Histórico, tipos, remoção. Active 
Directory. Terminal Service. Serviços e arquivos e impressão em rede. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Lei nº 4.320/64. Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações. Lei nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica do Município Maringá. Noções básicas de 
portaria, decreto, ofício e documentos oficiais da administração pública, arquivo. 
Constituição Federal. Noções básicas de atendimento ao público. Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas. Noções básicas de informática. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
AGRIMENSOR 
Topografia. Geodésia. Fotogrametria e Fotoidentificação. Sensoriamento Remoto. 
Cartografia. Cadastro Técnico e Planejamento Urbano. Conceitos de CAD (Desenho 
Assistido por Computador). Noções de Microstation. Noções de software Datageosis. 
Noções básica de softwares como "strada" e outros para cálculos, desenhos e plotagem 
de levantamentos. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 
descrição do cargo. 
 
ANALISTA DE PROJETOS 
Topografia: Planimetria, Altimetria e Desenho Topográfico. Mecânica dos Solos: 
Fundamentos de Geologia; Caracterização e Comportamento dos Solos; Aplicações em 
Obras de Terra; Fundações. Hidrologia: Ciclo Hidrológico; Precipitação; Recursos 
Hídricos Superficiais e Subterrâneos; Evaporação. Hidráulica: Escoamento em 
Condutos Forçados e Canais; Hidrometria. Teoria das Estruturas: Morfologia das 
Estruturas; Isostática; Princípios de Hiperestática. Materiais de Construção Civil: 
Elementos de Ciências dos Materiais; Tecnologia dos Materiais de Construção Civil. 
Sistemas Estruturais: Estruturas de Concreto; Estruturas Metálicas; Estruturas de 
Madeiras. Transportes: Estradas; Técnica e Economia dos Transportes. Saneamento 
Básico: Abastecimento de Água; Sistemas de Esgotos; Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias. Construção Civil: Tecnologia da Construção Civil; Planejamento e Controle 
das Construções. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 
descrição do cargo. 
 
ANALISTA PROGRAMADOR 
Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de 
dados; operadores; expressões; estruturas de controle e repetição; fluxogramas e 
diagramas de bloco. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores e 
matrizes, registros, listas, filas, pilhas e árvores; métodos de busca e ordenação; 
recursividade; funções e procedimentos: variáveis locais e globais; utilização de 
parâmetros. Programação Orientada e Objetos: fundamentos; classes concretas e 
abstratas; interfaces; objetos; atributos; métodos; herança; polimorfismo; 
encapsulamento; construtores e destrutores. Linguagens de programação: Java, Delphi, 
Object Pascal, C, C++. Programação Java em arquitetura J2EE. Desenvolvimento para 
web: Linguagem PHP, HTML, xHTML, XML, CSS,  JAVASCRIPT. Redes de 
Computadores: Arquiteturas de rede; Topologias; Equipamentos de conexão e 
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transmissão; Modelo OSI da ISSO; Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de 
aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP, HTTP e SNMP. Ambiente UNIX: 
Instalação e suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de impressão em 
rede; Integração com ambiente Windows. Ambiente Microsoft Windows 
2000/2003/2008: instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory, IIS, 
Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede; Integração com ambiente 
UNIX. Gestão de Segurança da Informação: Conceitos gerais; Políticas de Segurança de 
Informação; Classificação de Informações; Norma ISSO 27001. Desenvolvimento de 
Sistemas Gerência de projetos. Processo de Software. Linguagem de Modelagem 
Unificada (UML). Padrões de Projeto de Software (Design Patterns). Garantia de 
Qualidade de Software. Técnicas de Teste de Software. Banco de Dados: Conceitos e 
arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD/Oracle/SQL); 
Modelagem de dados e projeto lógico de banco de dados relacional; a linguagem SQL; 
Controle de transações; Indexação e hashing; Processamento da consulta; Controle de 
concorrência. Segurança Computacional: criptografia simétrica e assimétrica; 
assinatura digital, certificado digital, características do DES, AES e RSA; funções hash 
(MD5 e SHA-1). 
 
ARQUITETO 
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. 
 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Maringá. Noções básicas de 
contabilidade pública. Lei nº 8666/93. Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Lei Orgânica do Município Maringá. Noções básicas de portaria, decreto, ofício, 
arquivo, edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, 
atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Constituição Federal. Noções básicas de 
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atendimento ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações 
humanas. Noções básicas de informática. Noções básicas de processo administrativo. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Lei nº 8666/93. Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica do 
Município Maringá. Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo, edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e digitar cartas, atas, circulares, 
tabelas, gráficos, memorandos. Constituição Federal. Noções básicas de atendimento 
ao público. Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas. Noções 
básicas de informática. Noções básicas de processo administrativo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social 
e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em 
Serviço Social. Metodologia do Serviço Social. Desafios do Serviço Social na 
contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais. 
Planejamento Estratégico Participativo. Serviço Social e interdisciplinaridade. 
Fenômeno grupal. Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço 
Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde. Serviço Social e a 
política de Saúde Mental. Sistema Único da Assistência Social. Estatuto da Criança e do 
adolescente (Lei n.º 8.069/90). Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Lei 
nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das 
salas de atendimento com suprimento do material necessário. Isolamento no campo 
operatório. Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Revelação e 
montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio 
no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal 
junto a cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie 
dental e doenças periodontais. Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção 
de modelos em gesso. Esterilização de Material. Conhecimentos Básicos de 
funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e 
materiais nela utilizados. Instrumentação de Materiais. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos. Necessidades básicas 
do ser humano. Interação do homem com o meio ambiente.  Agentes patogênicos. 
Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de 
esterilização. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos 
biopsicosocial. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, 
administração de medicamentos. Imunização: conceito, importância, tipos, principais 
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vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra indicações, doses via de 
administração, efeitos colaterais); Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). 
Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. Unidade 
de enfermagem. Central de material. Assistência de enfermagem em clínicas: de 
doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica. Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. Interações 
Medicamentosas. Boas Práticas de armazenamento e conservação de medicamentos. 
Noções de controle de estoque. Boas práticas em farmácia. Noções de Informática. 
Orientações farmacológicas aos clientes. Noções básicas de farmacologia e Portaria 
344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas práticas de dispensação. Portaria GM/MS 
1.311 de 23/07/2002. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS) 
Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e 
Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres 
Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do 
instrumental para a coleta do material a ser analisado. Diluição de material para 
realização de diversos exames. Métodos de Coloração. Confecção de lâminas. Boas 
práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. Anitização. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Boas Maneiras. Comportamento no 
ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e 
descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. 
Limpeza de vias públicas e praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos 
agrícolas. Serviços de lavoura. Aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem de 
máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e 
aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. 
Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 
equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. Coleta de lixo e tipos de 
recipientes. Guarda e conservação de alimentos. Controle de estoque de materiais de 
limpeza e de cozinha. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros.  
 
BORRACHEIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas 
de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de 
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atividades relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Noções básicas de 
atendimento ao público. 
 
CARPINTEIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas 
de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a execução do serviço de carpinteiro. Noções básicas de 
atendimento ao público. 
 
CENOTÉCNICO 
Designer de Interiores. Desenho Artístico e Arquitetônico. Estética de Cenários. Plantas 
Técnicas de Cenários. Cenografia. Efeitos Especiais em cenários. Materiais e Aplicações 
para Mobiliário e Adereços em cenários técnicos. Conhecimentos sobre atividades 
específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
COLETOR 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas 
de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a execução do serviço de coleta de lixo. Conhecimentos 
sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
CONTADOR 
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. 
Finanças públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: 
conceitos, características e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. 
Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, 
classificação, princípios orçamentários, vedações constitucionais, normas gerais do 
Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e controle interno e externo 
dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e econômicos, 
classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento. Despesas 
com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas 
correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública: 
conceito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. Crédito Público e 
Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários e fontes 
para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições 
preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; Controle 
e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor privado, 
dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e 
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração 
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Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais 
documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. 
 
DESENHISTA 
Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas ABNT. 
Representação de projetos. Projetos de modificação e acréscimos. Elementos básicos do 
projeto: etapas de projeto, plantas baixa e de situação, fachadas, cortes e detalhes. 
Noções de topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico. Locação de obras. 
Tecnologia das construções. Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e Corel Draw. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
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. Conselho de direitos: o que é, o que faz.  Conselho Tutelar: o que é, o que 
faz. Crianças e adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas 
vicissitudes. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. 
Direitos da Criança e do Adolescente, Pessoa com Deficiência e Idoso. Conhecimentos 
básicos sobre ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa 
com Deficiência Noções básicas de informática. Noções básicas de atendimento ao 
público.  
 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e 
instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios 
públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e 
esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, 
substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes 
do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos. 
Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros socorros: papel do socorrista. 
Parada cardiorespiratória. Entorses, luxações e fraturas. Vertigens, desmaios e 
convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. Conhecimentos 
sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
ENCANADOR 
Tipos de tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. Equipamentos utilizados. 
Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de 
Poços e Bombas d’água. Noções de motor de bombas. Segurança dos equipamentos. 
Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área de atuação e 
ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Organização do local de 
trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades 
específicas de acordo com a descrição do cargo. 
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ENFERMEIRO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS. Saúde e Doença: Promoção à saúde; 
Prevenção e controle de infecções; Prevenção de agravos; Atuação da Enfermagem na 
detecção e no controle de doenças. Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da 
Enfermagem; Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem; O ambiente de 
trabalho; Técnicas básicas de Enfermagem. Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência 
de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, 
cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, 
nas doenças infecciosas e nas doenças da pele; Atuação de enfermagem em Centro 
Cirúrgico e em Central de Material. Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: 
Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e 
puerpério e período neonatal. Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de 
Saúde – SUS. Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções 
da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças 
preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 
8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 
de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias. Avaliações. Vistorias de Bens Móveis e 
Imóveis: Conceitos Básicos; Finalidade de Cada Ato; Metodologias Empregadas; 
Perícias em Processos Judiciais. Projeto de Obras de Edificação: Arquitetônico; 
Estrutural; Instalações Elétricas e Hidrossanitárias. Interpretação de Plantas. 
Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas; Cadernos de Encargos; 
Especificações Técnicas. Legislação e Normas Técnicas. Orçamento de Obras - 
Aproximados: Por Área; Por Unidade. Discriminados: Composições Unitárias de 
Custo; Levantamento de Quantitativos; Cálculo de Custo: Custos Diretos, Leis Sociais, 
BDI. Programação de Obra. Programação Temporal: Gráfico de Gantt; Redes 
Pert/Com; Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais de Construção 
- Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem; 
Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado no Local - Dosagem, Tecnologia de 
Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais; Blocos. Aço: Para Concreto 
Armado; Perfis Estruturais. Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos para 
Revestimento de Pisos e Paredes. Vidros. Tintas e Vernizes. Execução da Obra - 
Sondagens. Locação da Obra. Canteiro de Obras: Instalações Provisórias; Instalações e 
Equipamentos de Proteção e Segurança; Depósitos e Armazenamento de Materiais; 
Equipamentos e Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas em 
Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. 
Revestimento e Acabamento de Pisos e Paredes. Fiscalização de Obras: 
Acompanhamento de Cronograma Físico-Financeiro; Controle da Execução de 
Serviços; Medições de Serviços e Emissão de Faturas. Patologia das Edificações: 
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Estruturas em Concreto Armado; Revestimentos; Instalações. Coberturas: Telhados e 
Terraços. Impacto Ambiental de Projetos Contratos - Tipos. Licitações e Contratos 
Administrativos. Índices de Atualização de Custos na Construção Civil. Noções de 
Código de Obras. Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município de Maringá. 
 
ENGENHEIRO CIVIL (ELETRICISTA) 
Conhecimento de Grandezas Elétricas: Tensão; corrente; potência e freqüência. 
Medições e ligações (instalação de voltímetro, amperímetro, frequencímetro, 
wattímetro, megômetro e terrômetro). Conhecimento de Motores Elétricos. 
Identificação de dados de placa de motores. Tipos de ligação (estrela, delta ou 
triângulo). Dispositivos de partida (partida direta, partida estrela triângulo, chave 
estática de partida suave, noções de funcionamento de inversor de freqüência). 
Instalação de motores e de dispositivos de partida. Conhecimento e Instalação de 
Componentes Elétricos: Contator, fusível, disjuntor, relé de sobrecarga, relé de tempo, 
relé de falta de fase, relé de seqüência de fase, lâmpada, tomada, reator de partida, 
interruptor, capacitor, fotocélula, transformador de corrente e de potencial. 
Aterramento elétrico. Transformadores de subestação. Leitura, compreensão, 
interpretação e diagnóstico de defeitos elétricos de circuitos de proteção, controle e 
comando de motores. Identificação, conceito, diferenças e aplicabilidade dos tipos de 
manutenção. Corretiva, preventiva e preditiva. Segurança e utilização de Equipamento 
de Proteção Individual e Coletivo - EPI / EPC e dos riscos inerentes à atividade 
incluindo choque elétrico e arco-voltaico. Conhecimento da Norma Regulamentadora 
NR-10 "Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade", do Ministério do 
Trabalho e Emprego.  
 
ENGENHEIRO CIVIL (TRÂNSITO) 
Elaboração, execução, implantação e avaliação de projetos de Engenharia de Trânsito. 
Fenômenos que acarretam problemas de trânsito. Educação para o Trânsito. 
Elaboração de Projetos de Engenharia de Tráfego. Conceitos de matemática, de física e 
de geologia aplicados à engenharia. Infra-estrutura básica, integrando topografia, 
hidrologia, geologia. Fundações e obras de terra. Projetos estruturais. Análise de 
estruturas à luz de conceitos matemáticos e físicos. Projetos de instalação prediais. 
Técnicas de planejamento, gestão e avaliação de obras. 
 
ENGENHEIRO CIVIL (ORÇAMENTISTA) 
Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de 
cronogramas físico-financeiros. Canteiros de obras: construção e organização. Execução 
de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive noções de impermeabilização de 
calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. 
Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de 
infiltração (segundo normas da CPRH). Noções de projetos e execução de pavimentos 
graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e 
elaboração de orçamentos públicos. 
 
ENGENHEIRO CIVIL (PROJETOS DE GALERIA E PAVIMENTAÇÃO) 
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Abastecimento de Água: Demanda e consumo de água; Estimativa de vazões; 
Captação, adução, reservação, estações elevatórias e distribuição de água; Qualidade 
da água e padrão de potabilidade; Princípios do tratamento de água. Drenagem 
Pluvial: Estimativa de contribuições; galerias e canais. Mecânica dos Solos: 
Caracterização dos solos; Resistência ao cisalhamento, compactação, tensões e 
deformações, compressibilidade e adensamento, estabilidade de taludes e encostas, 
empuxos de terra, drenagem. Fundações diretas e profundas. Tipos e características 
das fundações. Estruturas de contenção. Sistema Viário: Noções básicas de projetos de 
topografia, geométrico e de terraplenagem. Pavimentação de vias: tipos de vias, 
dimensionamento de pavimentos, tipos de materiais. 
 
ENGENHEIRO CIVIL (TOPÓGRAFO) 
Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, Mapas e Plantas; 
Representação cartográfica; Sistemas de coordenadas cartesianas; Modelo Esférico, 
Elipsoidal, Geoidal, Plano; Erros de Medição, Precisão e Acurácia; Orientação; Azimute 
e Rumo; Aparelhos utilizados na Topografia; Medições de distância: diretas e indiretas. 
Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação; Método de Caminhamento; 
Levantamento e Cálculo de Poligonais Fechadas; Levantamento da Poligonal; Cálculo 
da Poligonal; Verificação do Erro de Fechamento Angular; Azimutes; Cálculo das 
Coordenadas Parciais; Verificação do Erro de Fechamento Linear; Correção do Erro 
Linear; Cálculo de Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento 
Topográfico Altimétrico; Nivelamento Geométrico; Métodos de Nivelamento 
Geométrico; Representação do Relevo; Curvas de nível; Métodos de Interpolação. 
Levantamento Planialtimétrico: Introdução ao Georeferenciamento: Métodos de 
Posicionamento; Receptores de GPS; Datuns; Coordenadas Geográficas; Coordenas 
UTM. Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias; Fundamentos; valoração. 
Noções básicas de informática. 
 
ENGENHEIRO QUÍMICO 
Leis de Newton, Fourier e Fick e suas Aplicações. Balanços de Quantidade de 
Movimento, de Energia e de Massa e suas Aplicações. Fundamentos da 
Termodinâmica 1ª e 2ª Lei. Equilíbrio de Fases. Equilíbrio Químico. Cinética Química 
Homogênea. Cinética Química Heterogênea. Cinética e Equilíbrio Eletroquímico. 
Processos de Separação (Absorção, Adsorção, Destilação, Extração, Líquido -Líquido e 
Evaporação). Equipamentos da Engenharia Química e Processos Industriais. 
Combustíveis: propriedades e caracterização. Combustão. Tratamento de água para 
processo industriais. Corrosão. Química Analítica Qualitativa. Química Analítica 
Quantitativa. Análise Instrumental Química. Geração de vapor. Propriedades 
termodinâmicas do vapor. Manuseio de diagramas de Mollier e similares. 
 
FARMACÊUTICO 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar.  Dimensionamento e controle de estoques: Padronização de 
medicamentos; Classificação e codificação de materiais; Boas práticas de estocagem de 
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medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de 
medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial. 
Sistemas de distribuição de medicamentos: Importância, Aspectos econômicos e 
financeiros; Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos 
operacionais padrão. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção: 
A prescrição médica; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de medicamentos; 
Estabilidade dos medicamentos. Preparação de misturas parenterais: Terapia 
Nutricional Parenteral e Enteral; Terapia Antineoplásica-Quimioterapia.  Farmácias 
Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e medicamentos. 
Diluição de Germicidas e Correlatos: A importância do controle microbiano; 
Desinfecção e esterilização; Detergentes; Desinfetantes. Uso racional de antibióticos: 
Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o controle de infecções. Resolução 
RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007: Regulamento que institui as boas práticas de 
manipulação em farmácia – BPMF; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e 
semi-sólidos. Portaria 344 de 12 de maio de 1990: Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. RDC Nº 67,  08 de outubro de 
2007 : aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para 
manipulação de medicamentos em farmácia, estabelecendo as BPM. RDC nº. 45, de 12 
de março de 2003: dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização 
das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde. Princípios Gerais da 
Farmacologia: Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias; 
Classe Terapêutica dos Medicamentos; Vias de administração de Formas 
Farmacêuticas; Farmacocinética e biodisponibilidade; Reações Adversas a 
Medicamentos; Interações e Incompatibilidades Medicamentosas. Dicionário 
Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São 
Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética. Manual de Medicina – Harrison 
– 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos. Portaria nº. 3916 de 30 de 
setembro de 1998. Ministério da Saúde – Assistência Farmacêutica na atenção básica – 
2ª. Edição/2006. Código de Ética Profissional. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e 
controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. 
Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. 
Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e 
anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, 
toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – 
técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames 
microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características 
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, 
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Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade 
aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância 
para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos 
intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do 
hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais 
freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes 
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de 
Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de 
referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. 
Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da 
glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e 
doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função 
hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, 
correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios 
sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. 
Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes 
químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. 
Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores 
neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e 
antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas 
farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por 
dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, controle de 
estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. 
Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política 
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política 
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do 
SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
  
FONOAUDIÓLOGO 
Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição e da 
linguagem; Avaliação auditiva no adulto e na criança; Inspeção do meato acústico 
externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de 
resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem auditiva em escolares;  
Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; Processamento auditivo central; Aparelhos 
auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. 
Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Desenvolvimento da 
fonação; Avaliação perceptual e acústica da voz; Atuação fonoaudiológica nas 
disfonias funcionais; Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes na infância e 
terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação 
fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: 
Desenvolvimento da linguagem oral na criança; Desenvolvimento da linguagem 
escrita; Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística: Atuação 
fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nos 
distúrbios de fala e linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; 
Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões 
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cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; Amadurecimento das funções 
orofaciais; Sistema estomatognático; Aleitamento materno no desenvolvimento da 
motricidade oral; Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de 
fissura lábio palatal; Disfagia- avaliação e tratamento. 
 
ILUMINADOR 
Equipamentos de iluminação cênica; Tipos de projetor, sua função e utilização. 
Programação de mesa e luz. Confecção e utilização da luz no teatro. Concepção e 
elaboração de plano de luz cênica; Relacionamento entre luz e espaço cênico; 
Relacionamento entre tons, cores, formas e texturas e a iluminação cênica. Noções de 
eletricidade e suas normas de segurança. Conhecimentos sobre atividades específicas 
de acordo com a descrição do cargo. 
 
JORNALISTA 
Mídia: principais termos, técnicas e conceitos. Planejamento de mídia: objetivo, 
estratégia e tática. Critérios para seleção de veículos. Método de cálculo para inserções 
em jornais comerciais. Meios de comunicação: jornal, revista, rádio e televisão (perfil, 
penetração e público alvo dos meios). Ferramentas de pesquisa: IVC, MARPLAN, 
IBOPE (custo por mil, índices de penetração e afinidade). Variáveis de mídia: alcance, 
freqüência e continuidade. Lei 8.666/93. Legislação específica: Lei 4.680/65, Código de 
Ética dos Profissionais de Propaganda. Decreto n.º 4.799/03. Instruções Normativas da 
Presidência da República: Instrução Normativa n.º 08, de 05 de novembro de 1996; 
Instrução Normativa n.º 31, de 10 de setembro de 2003; Instrução Normativa n.º 2, de 
20 de fevereiro de 2006. Teoria da comunicação. A questão da imparcialidade e da 
objetividade. Ética. Papel social da comunicação. Comunicação, conceitos, paradigmas, 
principais teorias. Novas tecnologias e a globalização da informação. Massificação 
versus segmentação dos públicos. História da Comunicação e Jornalismo. Gêneros de 
redação: definição e elaboração de notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, 
coluna, pauta, informativo, para Rádio, TV e Internet. Técnicas de redação jornalística: 
lead, sub lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, redação e edição para Rádio, TV 
e Internet.  
 
LABORATORISTA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO 
Coletas de amostras de solo. Ferramentas adequadas. Como preparar amostras de solo. 
Secagem de Amostras. Homogeneidade das amostras. Ensaios. Granulometria. Limite 
de liquidez. Noções básicas de projetos de topografia, geométrico e de terraplenagem. 
Pavimentação de vias: tipos de vias, dimensionamento de pavimentos, tipos de 
materiais. Controle da qualidade das estradas vicinais e pavimentação asfáltica. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
MAQUINISTA 
Designer de Interiores. Desenho Artístico e Arquitetônico. Estética de Cenários. Plantas 
Técnicas de Cenários. Cenografia. Efeitos Especiais em cenários. Materiais e Aplicações 
para Mobiliário e Adereços em cenários técnicos. Noções básicas de movimentos no 
cenário durante o espetáculo. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
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MARCENEIRO 
Ferramentas de trabalho. Noções sobre Segurança do trabalho. Madeiras e seus 
derivados. Juntas e encaixes. Revestimento. Metrologia. Habilidades, destrezas e 
manuseios com máquinas operatrizes para madeiras que permitam o corte, 
aparelhamento, esquadrejamento e furação. Habilidades, destrezas e manuseios com 
ferramentas portáteis como furadeira, lixadeira entre outras. Habilidades em executar 
serviços de confecção ou reparação em peças ou artefatos de madeira. Domínio e 
conhecimento em revestimento de madeira com fórmicas e lâminas de madeira. 
Leitura e interpretação de desenhos. Assuntos relacionados à sua área de atuação e 
ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho. 
 
MECÂNICO (VEÍCULOS PESADOS) 
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções 
básicas de mecânica de veículos e máquinas pesadas. Funcionamento dos principais 
componentes de um motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais 
peças que compõem um motor à combustão. Parte elétrica de veículos pesados. 
Sistema de suspensão e frenagem de veículos pesados. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
MÉDICO – CARDIOLOGISTA 
Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência 
cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas; síncope; 
morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão 
pulmonar; tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: 
fisiopatologia; diagnóstico; terapia. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. 
Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, 
angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores 
cardíacos; doenças do pericárdio; doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. 
Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas; hematológicas; neurológicas. 
Gravidez e cardiopatia. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
Clínica médica/medicina interna (Noções gerais e doenças mais prevalentes na prática 
médica). Doenças Otorrinolaringológicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do 
Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças 
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas. Doenças Infecciosas e 
parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato 
Urinário. Manifestações Comuns de Doenças: Aspectos Semiológicos e Propedêuticos. 
Anafilaxia e angioedema. Ascite. Dispnéia, tosse e hemoptise. Dor torácica, abdominal 
e lombar. Edema, febre e icterícia. Linfadenopatia. Síncope, tontura e vertigem. 
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Nutrição. Avaliação nutricional. Cuidados com o paciente idoso. Alterações cognitivas. 
Iatrogenia medicamentosa. Imobilidade e instabilidade. Incontinências urinária e fecal. 
Mudanças do humor e do sono. Terapia Intensiva. Choque e Coma. Insuficiência 
respiratória aguda. Intoxicações exógenas. Parada cardiorrespiratória. Políticas 
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em 
Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – GINECOLOGISTA 
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. 
Planejamento familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de 
barreira e natura; DIU; anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; 
anticoncepção de emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de 
reposição hormonal; osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória 
pélvica; HIV; papilomavírus. Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do 
câncer de mama; lesões benignas e malignas. Patologias benignas do útero: miomas; 
endometrioses; dismenorreia; dor pélvica; incontinência urinária. Operações 
ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e tumores anexais. Gravidez: 
diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto: assistência e mecanismo 
do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; amamentação; 
infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; 
hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e 
desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. 
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela 
Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, 
de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 
Saúde.  
 
MÉDICO – ORTOPEDISTA 
Fratura dos Membros Superiores e Inferiores em Adultos e Crianças. Fraturas 
Expostas. Método de Fixação Interna e Externa. Lesões Tendinea. Desordens cintura. 
Escapulo Umeral. Fratura. Deslocamento Coluna. Dores parte inferior das costas e 
desordens ao Disco Invertebral. Sd Compartimental. Tenossinovite Estenosante. Sd 
Túnel do Carpo e Túnel Ulna. Pé Chato. Desordens Hallux. Injurias do Joelho (Lesão 
Ligamentar e Menisco). Injurias de Ombro e Cotovelo. Pseudoartrose, retardo da 
consolidação. Osteomilite. Tumores Ósseos. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – PATOLOGISTA 
A organização laboratorial em anatomia patológica e citopatologia. Métodos de 
obtenção de materiais cito e histopatológicos. Fixação e transporte do material 
biológico. A gestão da qualidade em laboratório de patologia nas fases pré – analítica, 
analítica e pósanalítica. Controles externos e internos. Monitoramento da qualidade. 
Aparelhos e instrumentos operacionais no laboratório: operação e manutenção. 
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Preparação e utilização de corantes e reagentes. Fixação e montagem. Imuno-
histocitoquimica. Descarte de material e meio ambiente. A biossegurança laboratorial. 
Informatização, arquivo e memória do laboratório. Gestão de pessoas no laboratório de 
patologia. Normas da Vigilância Sanitária e acreditação laboratorial. Políticas de saúde 
e aplicação de citopatologia em prevenção de câncer. Patologias envolvendo múltiplos 
órgãos: Doenças infecciosas. Agentes e vetores. Doenças imunologicamente mediadas. 
Lesões iatrogênicas. Nomenclaturas; classificações e diagnósticos cito e 
histopatológicos; específicos e diferenciais, em patologias neoplásicas e não 
neoplásicas, envolvendo: Aspirados, lavados, escovados, imprints, biópsias, peças 
cirúrgicas, punções aspirativas, congelações, autópsias. Exames dos Líquidos 
biológicos (pleural, ascítico, sinovial, liquor, urina). Exames do aparelho genital 
feminino e masculino; boca e trato gastrintestinal; fígado; trato biliar e pâncreas; 
aparelho respiratório; pele; rim e trato urinário inferior; coração e vasos sangüíneos; 
sistema endócrino; cabeça e pescoço; ossos e partes moles e sistema nervoso periférico 
e central. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. 
Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de 
Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – PSIQUIATRA 
Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes 
do uso de substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
Transtornos do humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e 
somatoforme. Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e 
fatores físicos. Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos. 
Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais 
e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. 
Legislação. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. 
Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de 
Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Conhecimentos gerais na área médica – saúde pública: A história do Sistema de Saúde 
no Brasil – Sistema Único de Saúde, princípios, diretrizes e financiamento; Organização 
do Sistema de Saúde; Atenção primária à saúde: Conceitos e características; Estratégia 
de Saúde da Família: Conceito e características; Epidemias – Indicadores da Saúde; 
Prevenção de doenças e agravos à saúde; Problemas de saúde pública no Brasil; 
Programas de saúde. Conhecimentos específicos em Medicina do Trabalho: A 
organização laboratorial em anatomia patológica e citopatologia. Métodos de obtenção 
de materiais cito e histopatológicos. Fixação e transporte do material biológico. A 
gestão da qualidade em laboratório de patologia nas fases pré-analítica, analítica e pós. 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005. Legislação 
em vigilância sanitária – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da 
Saúde. Disponível no site: www.anvisa.gov.br/legis/index.htm. Resolução da 
Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Legislação em 
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vigilância sanitária – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde. 
Disponível no site: www.anvisa.gov.br/legis/index.htm. Portaria nº 485, de 11 de 
novembro de 2005. Ministério do Trabalho e Emprego. Aprova a norma 
regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde). 
Disponível no site: www.anvisa.gov.br/e-legis/. Lei Estadual nº 13.331, de 23 de 
dezembro de 2001 e seu Decreto nº 5.711, de 23 de maio de 2002 – Dispõe sobre a 
organização, regulamentação e fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde 
no Estado do Paraná. Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 – Define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lei 
Orgânica de Saúde nº 8.080/90. 
 
MÉDICO – INFECTOLOGISTA 
Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das 
seguintes doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença 
Meningocóccica; Doença Pneumocóccica; Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Esquistossomose; Estafilococcias; Exantemáticas: 
Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; Histoplasmose; Infeções 
Hospitalares; Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Leptospirose; Malária; 
Paracoccidioidomicose; Parasitosse Intestinais; Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida; Síndrome Respiratória Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de Ação, 
resistência, indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos 
Antimicrobianos. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – NEUROLOGISTA 
Doenças inflamatórias/infecciosas do SNC. Doenças hereditárias e degenerativas do 
SNC. Doenças  desmielinizantes.  Doenças cérebro-vasculares. Epilepsias.  Convulsões 
na infância. Retardo do desenvolvimento Neuro-psicomotor. Tumores. Cefaléias. 
Neuroparasitoses. Transtornos do sistema nervoso periférico. Neuroimunologia.  
Neuroimagem. Exames complementares.  Epidemiologia. Políticas Públicas do SUS: 
Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e 
de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
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. Neuro-
oftalmologia: 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. Técnica 
cirúrgica. 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 



 
 

 

20 

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. Políticas Públicas 
do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa 
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90; 
Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MÉDICO – PEDIATRA 
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados 
Primários na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. 
Imunização. Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na 
Infância. Parasitoses Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de 
maior Relevância em Saúde Pública. Acidente com Animais Peçonhentos. Sinais e 
Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; 
Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na 
Infância. Parada Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. Políticas de 
Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e Bioética Médica. Conceitos Fundamentais: 
Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
MESTRE DE OBRAS 
Finalidades da fiscalização. A “medida”. A armação. A concretagem. Redes de água e 
esgoto. Galerias. Ferramentas. Metragem. Cubicagem. Recebimento Definitivo. 
Regulamentação de obras, registros, documentação de habilitação para execução de 
obras. Conhecimento e interpretação de projeto civil, hidráulico e elétrico. Ferramentas 
e equipamentos utilizados em construção. Normas de segurança do trabalho. 
Conhecimento em cronogramas e orçamento de execução de obras. Conhecimento em 
gerenciamento de pessoas. Mecânica de solos; fundações; obras de terra. Estruturas de 
concreto. Noções de construção civil. Instalações na construção civil. Noções de 
hidráulica. Noções de saneamento. Estruturas metálicas e de madeira. Noções de 
pavimentação e vias públicas. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
 
MOTORISTA II 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 
Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Direção defensiva. Noções gerais de circulação e conduta. 
Noções de mecânica de autos. Noções de primeiros socorros. Manutenção e Limpeza 
de veículos. 
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NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de 
cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de 
gêneros; saneamento e segurança na produção de alimentos; aspectos físicos; métodos 
de conservação; técnica de higienização da área física; equipamentos e utensílios. 
Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características 
organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 
Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. 
Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas 
normais e especiais. Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, 
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e 
interação. Nutrição materno-infantil: crescimento e desenvolvimento em toda faixa 
etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição 
na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite 
Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças 
nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 
nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados 
de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico-
calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: 
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades 
do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. 
Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e 
classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema 
Único de Saúde –SUS. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde  - princípios e diretrizes; controle social. Indicadores de saúde. Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação 
atual, medidas e controle de tratamento. Planejamento e programação local de saúde. 
Distritos sanitários e enfoque estratégico. Conhecimentos Gerais sobre o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. 
 
ODONTÓLOGO 
Técnicas de Anestesiologia. Prevenção e Promoção da Saúde em Odontologia. Exame 
Geral do Paciente. Princípio da abordagem e Prevenção das Infecções Odontogênicas. 
Traumatismo Dentário. Princípios de Diagnóstico Diferencial e Biópsia. Abordagem do 
Paciente sob Radioterapia e Quimioterapia. Bio-segurança. Técnica Radiográficas e 
Interpretações Radiográficas. Diagnóstico Bucal. Patologia dos Tecidos moles e duros 
da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doenças periodontal. Métodos de Prevenção 
da Cárie e Doença Periodontal. Flúor. Princípios Básicos do Atendimento em 
Odontopediatria. Endodontia (tratamento – obturação de canais). Restauração 
(materiais restauradores). Estomatologia. Exodontia. Farmacologia. Odontologia 
preventiva. Ortodontia. Periodontia. Terapêutica de Emergência e Urgência em 
Odontologia. Hepatites Virais, Aids, Imunizações. Dentição Decídua-Tratamento e 
Prognóstico. Atendimento ao Paciente de Risco, Cardiopata, Hipertenso, Diabético, 
Imuno-Deprimido. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
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Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS – GUILHOTINA 
Lubrificar Guilhotina. Substituir Faca da Guilhotina: Regulagem da Faca da 
Guilhotina. Cálculo de Rendimento de Papel. Cálculo de folhas após Cálculo de 
Rendimento. Cortar Papel após Cálculo de Rendimento. Refilar Blocos. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de 
trabalho. Comportamento no local de trabalho. Noções básicas de segurança do 
trabalho. 
 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 
Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator e 
implementos e outras máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS II 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 
Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, 
motoniveladora, pá-carregadeira e outras máquinas rodoviárias e conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
OPERADOR DE LUZ 
Montagens elétricas; manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e 
instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas. Controle e 
reparos de equipamentos elétricos de iluminação. Equipamentos e materiais: 
conhecimento e finalidades. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, 
substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes 
do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos. 
Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros socorros: papel do socorrista. 
Parada cardiorespiratória. Vertigens, desmaios e convulsões. Choques elétricos. 
Transporte de pessoas acidentadas. Conhecimentos sobre atividades específicas de 
acordo com a descrição do cargo. 
 
OPERADOR DE SOM 
Noções de Acústica: interno e externo. Noções básicas de eletricidade. Medidas 
elétricas, condutores de áudio. Principais equipamentos de sonorização: sua funções e 
manuseio. Terminologia de Áudio: Gron Jade, Facle, Grave, Agudo, Médias, Humi, 
Estática. Noções de mixagem: ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. Noções 
de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações: direcional, 
superdirecionais, cardióide, hiper-cardióide, lapela etc. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 



 
 

 

23 

 
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
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 primeiros socorros. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
 
PEDREIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e 
concretos. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes 
do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança; conceito de proteção 
e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de pedreiro. 
 
PINTOR DE VEÍCULOS 
Tipos de ferramentas e utensílios. A recuperação de partes do veículo. A substituição. 
Formas de recuperação. Equipamentos de segurança e prevenção. Tintas. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de 
trabalho. Comportamento no local de trabalho. Noções básicas de segurança do 
trabalho. 
 
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 
Administração de disco. Compartilhamento de recursos. Configuração dos serviços de 
rede no nível corporativo (DHCP, DNS e WINS). Banco de Dados (BD) relacionais e a 
linguagem SQL. Identificação e utilização do diagrama entidade-relacionamento. 
Utilização da linguagem SQL padrão. Algoritmos. Conhecer, saber interpretar e 
escrever algoritmos em português estruturado (pseudocódigo, portugol) e recursos. 
Sistemas operacionais (SO) UNIX e LINUX. Instalação e configuração dos SO Unix e 
Linux. Estruturação de diretórios do Unix e Linux (/root, /home, /etc. /lib, /sbin, 
/usr etc.). Conhecimento em ambiente LINUX, nas linguagens C++, Pascal (KYLIX) e 
Java com conhecimento em UML. Banco de Dados (BD) Oracle, linguagem de 
programação PL/SQL e ferramenta SQL*Plus. Principais características. Utilização da 
linguagem de programação PL/SQL. Utilização da ferramenta SQL*Plus. Microsoft 
Word e Microsoft Excel. Internet, correio eletrônico e Word Wide Web e Lotus Notes. 
Análise combinatória. Cálculo de probabilidades. Lógica matemática. 
 
PSICÓLOGO 
Políticas públicas do SUS: Lei nº 8080 de 19/09/909; Lei nº 10216 de 06/04/2001; 
Portaria nº 224 de 29/01/92; Portaria nº 336 de 19/02/2002. ECA - Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Lei nº 8069 de 13/07/1990. Política Nacional de Humanização. 
Política Nacional de Atenção Básica. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Código de Ética Profissional. Métodos e Técnicas de Avaliação Psicológica. 
Psicopatologia e o Método Clínico. Funcionamento Normal e Patológico do Psiquismo 
Humano. Teoria e Técnicas Psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Psicologia do 
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Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia escolar. Psicologia familiar-
criança/adolescente. 
 
SOLDADOR/SERRALHEIRO 
Fabricação, montagem, limpeza estrutural. Preparação de solda com esmeril. Cravação 
de rebites e cortes com disco abrasivo. Leitura e interpretação de desenhos técnicos. 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Organização do local de trabalho. 
 
SONOPLASTA 
Propriedades do som: altura, intensidade e timbre. Tipos de som: Som puro, som 
complexo e ruído. Tipos de microfones: dinâmico, capacitativo, wireless. Noções de 
direcionalidade, realimentação, impedância e sensibilidade. Tratamento de som: Uso 
de equalizador, compressor, redutor de ruídos e pré-amplificadores. Conhecimentos 
sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles 
da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento 
da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e 
temporária através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade 
de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. Meios 
de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, 
Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene 
bucal: importância, definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, 
características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: 
etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de 
fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas 
radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental 
periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. Técnicas para esterilização 
de material. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais 
restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar.  Conceitos de promoção de 
saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento 
do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e 
aplicação dos instrumentos odontológicos. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-
SUS de 2002. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS) 
Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, 
microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e 
utilização de vidrarias: Limpeza e preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: 
Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
Descontaminação e descarte de materiais. Coleta e manipulação de amostras biológicas 
para exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de 
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amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, 
acondicionamento e conservação de amostras. Anticoagulantes: tipos e função. Exames 
hematológicos. Exames bioquímicos. Exames imunológicos. Exames parasitológicos. 
Exames microbiológicos. Noções gerais de histologia. 
 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – COMPUTADOR E IMPRESSORA 
Domínio em ambiente de rede, com compartilhamento de impressoras e arquivos, 
configurações de IP e etc.; integração de microcomputadores. Domínio na instalação e 
configuração de sistemas operacionais Linux e Windows 
(98/2000/XP/2003/2008/Vista). Cabeamento estruturado, e estruturas de redes de 
computadores. Manutenção preventiva e corretiva de computadores. Pacote Office 
2000/XP/2003/2007. Internet Explorer. Conceitos e Hardware. Conectividade e 
configuração de ambiente de usuário. Configuração de antivírus e remoção de vírus. 
Sistemas de Arquivos. Noções básicas de manutenção em impressoras matriciais, laser 
e toner. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização 
do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Noções básicas de 
segurança do trabalho. 
 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – REFRIGERAÇÃO 
Manutenção de equipamentos de refrigeração. Eficiência energética dos equipamentos 
e instalações. Refrigeração e ar condicionado. Assuntos relacionados à sua área de 
atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local 
de trabalho. Noções básicas de segurança do trabalho. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
A segurança e a saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria Mtb nº 3.214, de 08 de junho de 
1978 e alterações. Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde 
no trabalho. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. 
Acidente do Trabalho: conceito, causas, custos, registro, análise e prevenção dos 
acidentes do trabalho – Lei nº 8.213/91. Ergonomia e Prevenção e Combate a Incêndios. 
 
TÉCNICO DE SOM 
Conceitos de ambiente. Interatividade entre som, iluminação e ambiente. Formatos de 
som. Edição de som. Restauração de som. Montagem de som. Processos e técnicas de 
gravação: equipamentos, leitura e interpretações específicas de áudio etc. Gravação em 
estúdio e ao ar livre. Microfones, mesas de som e amplificadores. Operação de vários 
suportes, inclusive digital. Caixas acústicas. Cabos e conexões. Planejamento e 
instalação de equipamentos de som e sistemas de gravação. Processos e técnicas de 
mixagem. Recursos e utilização da mixagem. Assuntos relacionados à sua área de 
atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local 
de trabalho. Noções básicas de segurança do trabalho. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Terapia Ocupacional na saúde: Características biopsicossociais do período da 
puberdade; Terapia Ocupacional na Saúde Mental; A Terapia Ocupacional na Saúde 
sexual do adolescente; Atividades de vida diária, rotinas e regras; O ingresso à 
atividade laboral. Princípios norteadores da atenção integral: Direito a saúde integral 
do adolescente; Políticas e programas de saúde do adolescente; Epidemiologia da 
saúde do adolescente. Intervenção terapêutica ocupacional: Lesões neurológicas (TCE, 
TRM; Problemas do sistema músculo esquelético ( lordose, cifose e escoliose, distrofia 
muscular, artrite reumatóide juvenil; Disfunções psíquicas (depressões e suicídio) 
transtornos alimentares, transtornos de ansiedade e abuso de álcool e drogas; 
Problemas sociais (Violência, privação de liberdade e risco social); DST/AIDS e 
Gravidez na adolescência. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
TRATADOR DE PISCINAS 
Higiene e limpeza. Cuidados com a água. A cloração da água. Impurezas da água. 
Filtragem da água. Limpeza da piscina. Assuntos relacionados à sua área de atuação e 
ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho. Noções básicas de segurança do trabalho. 
 
TRATORISTA 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 
Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator e 
implementos e outras máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
 
 
 
 
 


