
ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO: ADMNISTRADOR DE BANCO DE DADOS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Banco  de  dados:  Fundamentos.  Abstração  de  Dados.  Modelagem  conceitual  de  dados. 

Modelo de entidade relacionamento. Normalização. Gerenciamento de Banco de Dados SQL 

Server  2005  (Instanciação,  Configuração  do  Uso  de  Memória,  Otimização  por  Grupo  de 

Arquivos,  Modos  de  Autenticação,  Backup /  Restauração,  Replicação).  Projeto  Lógico de 

Banco  de  Dados;  Projeto  Físico  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.  Banco  de  dados  distribuídos.  Data 

mining e Data Warehouse. RAID. Norma ISO 27001.

CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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  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.

CARGO: ADMINISTRADOR DE REDE

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 assimétrico.  Assinatura e certificação digital.  Vírus:  Histórico,  tipos,  remoção. 

Active Directory. Terminal Service. Serviços e arquivos e impressão em rede.

CARGO: ADMINISTRADOR HOSPITALAR

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Bioética e Responsabilidade Social. Fundamentos do Processo Administrativo.  Sistemas de 

Saúde.  Sistemas  de  Informação  e  Tendências  em  Saúde.  Qualidade  e  Programas  de 

Acreditação.  Humanização e  Acolhimento.  Serviços  Técnicos.  Economia em Negócios  da 

Saúde.  Gestão  de  Pessoas. Marketing  Hospitalar.  Administração  Financeira  e  Contábil. 

Administração  de  Materiais  e  Suprimentos.  Custos  Hospitalares.  Gestão  Operacional  e 

Administrativa.

CARGO: AGENTE OPERACIONAL

PORTUGUÊS:

 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.



MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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. 

CARGO: ALMOXARIFE

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.



CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Noções básicas de arquivo, comunicação interna, protocolo, guarda de materiais, estoque. 

Noções básicas de atendimento ao público.  Boas maneiras,  comportamento no trabalho e 

relações humanas. Noções básicas de informática. Organização do local de trabalho.

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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; 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  transmissão;  Modelo  OSI  da  ISO,  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: 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); 

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).

CARGO: ANALISTA DE SUPORTE

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.  Desenvolvimento  para  web:  Linguagem  PHP, 

HTML, xHTML, XML, CSS,  JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de rede; 

Topologias;  Equipamentos  de  conexão e  transmissão;  Modelo OSI  da ISO;  Arquitetura  e 

protocolos TCP/IP;  Nível de aplicação TCP/IP:  DNS, FTP, NFS, TELNET,  SMTP,  HTTP e 

SNMP.  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. Norma ISO 27001. Desenvolvimento de Sistemas. Processo de Software. Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML).  Garantia  de  Qualidade  de  Software.  Técnicas  de  Teste  de 

Software. Banco de Dados: Conceitos e arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados  (SQL  SERVER  2005);  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).  Hardware:  Dispositivos  de  Armazenamento,  Gerenciamento  de 

Memória, Tipos de Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Placa Mãe, Interfaces paralela, 

serial, IDE, USB. Configuração de Microcomputadores. Microprocessadores, Barramentos.

CARGO: ARQUITETO

PORTUGUÊS:

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.



MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Projeto de arquitetura:  1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto.  1.2  Programação de 

necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia e condições do terreno: relevo, 

cortes,  aterros,  taludes  naturais  e  arrimadas,  lotes  e  construções  vizinhas.  1.4  Controle 

ambiental  das  edificações  (térmico  ,acústico  e  luminoso).   1.5  Princípios  e  normas 

relacionados  à  acessibilidade  arquitetônica;  Gestão  democrática  e  planejamento 

participativo: 2.1 Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A 

paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura urbana. 2.4 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.  4.1  Projetos  de  reurbanização  de  áreas:  praças,  favelas, 

prédios,  fachadas,  sistemas  viários,  parques,  complexos  poliesportivos,  habitação 

popular;  Acompanhamento  de  obras.  5.1  Construção  e  organização  do  canteiro  de 

obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e revestimentos: 

noções sobre impermeabilização,  concreto aparente,  argamassas,  pedras,  cerâmicas, 

pintura  e  gesso;  Legislação:  6.1  Normas  técnicas,  legislação  profissional;  Informática 

aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD 2000.

CARGO: ARQUITETO ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO URBANO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Projeto de arquitetura:  1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto.  1.2  Programação de 

necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia e condições do terreno: relevo, 

cortes,  aterros,  taludes  naturais  e  arrimadas,  lotes  e  construções  vizinhas.  1.4  Controle 

ambiental  das  edificações  (térmico  ,acústico  e  luminoso).   1.5  Princípios  e  normas 

relacionados  à  acessibilidade  arquitetônica;  Gestão  democrática  e  planejamento 

participativo: 2.1 Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A 

paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura urbana. 2.4 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.  4.1  Projetos  de  reurbanização  de  áreas:  praças,  favelas, 

prédios,  fachadas,  sistemas  viários,  parques,  complexos  poliesportivos,  habitação 

popular;  Acompanhamento  de  obras.  5.1  Construção  e  organização  do  canteiro  de 

obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e revestimentos: 

noções sobre impermeabilização,  concreto aparente,  argamassas,  pedras,  cerâmicas, 

pintura  e  gesso;  Legislação:  6.1  Normas  técnicas,  legislação  profissional;  Informática 

aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD 2000.

CARGO: ARTÍFICE



PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 artífice. 

CARGO: ARQUIVISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Planejamento e organização de arquivos: a) aspectos conceituais e b) aspectos de formação e 

desenvolvimento de fundos documentais. Política e descrição documental. Ciclo vital dos 

documentos. Tipologia documental em Arquivística. Tabela de Temporalidade. Sistemas e 

métodos de arquivamento. Memória e patrimônio documental. Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED).

CARGO: AUDITOR FISCAL DA FAZENDA MUNICIPAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. 

Da Administração Pública.  Dos Servidores Públicos.  Da fiscalização contábil,  financeira e 

orçamentária.  Da  tributação  e  do  orçamento.  Das  limitações  do  poder  de  tributar.  Dos 

impostos  da  União.  Dos  Impostos  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.  Dos  impostos  dos 

Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais 

da  atividade  econômica.  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  II  -  DIREITO  TRIBUTARIO. 

Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal. Competência tributaria. Impostos. 



Taxas.  Contribuição  de  melhoria.  Obrigação  tributária.  Crédito  tributário.  Administração 

tributaria.  III  –  DIREITO ADMINISTRATIVO.  Administração  Pública.  Atos 

administrativos.  Licitação.  Contratos  administrativos.  Serviços  públicos  e  administração 

indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil 

da administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa. Processo 

administrativo  e  sindicância.  Tomada de  contas  especial.  IV -  DIREITO FINANCEIRO. 

Noções introdutórias: As necessidades públicas e a atividade financeiro do Estado; Ciência 

das Finanças e Direito Financeiro; O Direito Financeiro no quadro da Ciência do Direito; 

Definição  e  princípios.  Conteúdo;  Normas  Gerais  de  Direito  Financeiro.  Receita  Pública: 

Entradas  e  receitas.  Classificação  das  receitas;  Receitas  derivadas.  Receitas  tributárias. 

Imposto.  Taxa  e  contribuição  de  melhoria.  Empréstimo  compulsório.  Contribuições. 

Repartição  das  receitas  tributárias;  Receitas  originárias,  Teoria  dos  preços.  Taxa  e  preço; 

Federalismo  fiscal.  Despesa  pública;  Conceito  e  características;  Despesas  obrigatórias, 

constitucionais, legais e facultativas. Despesas com pessoal (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

Regime  Jurídico;  Orçamento;  Conceito.  Origem.  Regime  jurídico  do  orçamento  público. 

Direito  Constitucional  orçamentário.  Princípios  orçamentários;  Leis  orçamentárias.  Plano 

Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária anual; O orçamento na Lei n. 

4.320/64  e na Lei  de Responsabilidade Fiscal;  Tramitação legislativa.  Iniciativa.  Emendas. 

Promulgação;  Orçamento  Participativo.  Fiscalização  financeira  e  orçamentária;  Tipos  de 

controle; Controle interno e externo; Lei de Responsabilidade Fiscal.  Origem. O F.M.I e a 

exigência do controle; Federalismo. Normas nacionais; Receitas e despesas. Transferências 

voluntárias. Subvenções; Dívida e endividamento. As Resoluções do Senado; Operações de 

crédito.  Garantia  e  contra-garantia;  Restos  a  pagar;  Precatórios  judiciais.  Emendas 

Constitucionais no 30/00 e 37/02; Tribunais de Contas. Organização; Função "jurisdicional" e 

controle judicial; Competência; Sigilo bancário; Crédito público. Natureza jurídica;  Noções 

fundamentais; Empréstimos púbicos e suas espécies; Limites do crédito; Resgate e extinção. 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril 

de 2005. Princípio Federativo e Republicano; Autonomia Municipal; Princípios Informativos 

da  Administração  Pública;  Competência  Tributária;  Tributos  Municipais  em  Espécie; 

Imunidades;  Princípios  Tributários;  Lançamento  Tributário;  Constituição  do  Crédito 

Tributário; Prescrição e Decadência Tributária; Elisão e Evasão Fiscal; Poder de Fiscalização; 



Execução  Fiscal;  Obrigação  Tributária,  Sujeito  Ativo  e  Passivo  da  Obrigação  Tributária, 

Responsabilidade Tributária. 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Lei nº  101/2000 – Lei  de Responsabilidade Fiscal;  Lei  Orgânica  do Município Paranaguá; 

Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, 

arquivos,  elaborar  e  datilografar  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.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e 

barreiras.  Princípio  de  qualidade  no  atendimento.  Formas  farmacêuticas.  Vias  de 

administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos. Princípios de 

Farmacologia.  Classes  terapêuticas.  Medidas  preventivas e  auxiliares  na conservação dos 

medicamentos.   Desinfecção,  Esterilização,  Assepsia  e  Anti-sepsia  das  mãos,  materiais  e 

instalações.  Noções  de  medicamentos.  Noções  farmacológicas  e  farmácia  hospitalar. 

Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional. Noções 

de  higiene  no  ambiente  farmacêutico  e  em  hospitais.  Sistema  de  distribuição  de 

medicamentos.  Medicamentos de controle  especial  Portaria  344/98 SVS/MS de 12.05.1998. 

Dispensação de  Produtos  Farmacêuticos  e  correlatos.  Armazenamento  e  Conservação  de 

medicamentos  e  produtos.  Noções  de  Organização  e  Funcionamento  de  Farmácias 

(Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho  Sistema Único de Saúde (SUS): 

seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos relacionados à sua área de 

atuação e ética no trabalho.

CARGO: AUXILIAR DE LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 auxiliar de lavanderia e esterilização. 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

PORTUGUÊS:

 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.



MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Introdução  a  Topografia:  Escalas,  Unidades  de  medida,  Cartas,  mapas  e  plantas, 

Representação  cartográfica,  Sistemas  de  coordenadas  cartesianas.  Introdução  ao  

Georeferenciamento:  Métodos de Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas 

Geográficas,  Coordenas  UTM.  Noções  básicas  de  informática.  Desenvolvimento  de 

atividades relacionadas com a execução do serviço de auxiliar de topografia. 

CARGO: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre Processo 

Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre 



Alimentos;  DTA (doenças transmitidas por alimentos);  Surtos Endêmicos;  Conhecimento 

sobre  Zoonoses,  animais  peçonhentos  (lonomia,  aranha  marrom,  aranha  armadeira, 

escorpiões e cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas 

por água e alimentos; Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco 

em epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e 

como  informar  uma  confecção  de  caixa  séptica,  sumidouro,  desindetização,  limpeza  de 

caixas  de  água;  Código  Sanitário  Estadual;  Noções  de  atendimento  ao  público  e 

gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária.

CARGO: BACHAREL EM TURISMO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

1.  Conhecimentos  Gerais  do  Turismo:  1.1  Planejamento  do  Turismo.  1.2  Conceituação  e 

organização do turismo. 1.3 Análise estrutural do Turismo. 1.4 Tipologia do Turismo. 1.5 

Legislação sobre o Turismo. 1.6 Mercado do Turismo. 1.7 Sociologia do Lazer e do Turismo. 

1.8 Hotelaria. 1.9 Turismo e Meio Ambiente. 2.0 Turismo e aspectos da cultura. 2.1 Marketing 

Turístico.  2.2  Tipos  de  Eventos.  2.2  Planejamento  e  organização  em  eventos.  2.3 

Caracterização,  planejamento  e  organização  do  turismo  rural.  2.  Aspectos  específicos  da 

atividade  turística:  2.1  Noções  Básicas  do  Plano  Nacional  do  Turismo.  2.2  Domínio  de 



tópicos  atuais  e  relevantes  de  diversas  áreas,  tais  como:  desenvolvimento  sustentável, 

economia  solidária,  ecologia,  política,  economia,  sociedade  e  educação.  2.3  Atividades 

relativas ao turismo no Paraná e no Brasil.

CARGO: BIBLIOTECÁRIO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conceituação,  biblioteconomia  e  rotinas;  principais  atividades  das  bibliotecas-seleção  e 

aquisição; registros-preparo do livro para empréstimo; arranjo das estantes, atendimento ao 

público; tipos de documentos; automação de bibliotecas; processamento técnico de livros; 

importância das estatísticas; preservação do acervo; terminologias; assuntos relacionados à 

sua área de atuação e ética no trabalho. Noções básicas de informática.

CARGO: BIÓLOGO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

A natureza da vida,  Organização,  Processos  celulares  e  suas  diversidades,   eprodução  e 

desenvolvimento dos seres vivos,  Os reinos dos seres vivos,  Animais vertebrados e suas 

classes, Genética e suas origens, Evolução biológica e suas teorias, Ecologia e seus níveis de 

organização,  Ciclos biogeoquímicos,  Gerenciamento de resíduos sólidos,  Aterro Sanitário, 

Biodiversidade, Mudanças climáticas, Bacia hidrográfica, Informática na biologia, Educação 

Ambiental,  Desenvolvimento  econômico,  social  e  ambiental,  Noções  Gerais  acerca  das 

Unidades de Conservação, Convenções e Acordos Internacionais, Política nacional de meio 

ambiente e seus instrumentos, EIA – Estudo de Impacto Ambiental, RIMA – Relatório de 

Impacto  Ambiental,  AIA  -  Avaliação  de  Impacto  Ambiental,  Licenciamento  Ambiental, 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, CONAMA 

–  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente,  MMA  –  Ministério  do  Meio  Ambiente,  IAP – 

Instituto  Ambiental  do  Paraná,  SEMA  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente  do  Estado,  Ética 

Profissional, Legislação.

CARGO: BORRACHEIRO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 borracheiro. Noções básicas de atendimento ao 

público.

CARGO: CARPINTEIRO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: CONTADOR

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 

Financeira  para  os  Estados  e  Municípios  –  SIAFEM:  conceito,  objetivos,  principais 

documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94.

CARGO: CONTROLADOR DE FROTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; Deliberações;

Portarias  e  demais  Leis  expedidas  pelos  órgãos  componentes  do  Sistema  Nacional  de 

Trânsito.  Conhecimentos básicos  sobre  a  malha  viária  do  município  de  Paranaguá. 

Conhecimentos básicos sobre rádio-comunicador. Conhecimentos específicos de acordo com 

as atribuições dos cargos.

CARGO: DENTISTA



PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Endodontia;  Cirurgia  Geral  Bucal;  Radiologia  Bucal;  Anestesiologia  Bucal;  Periodontia; 

Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica 

aplicada  a  Odontologia,  educação  em  saúde  bucal,  Programa  Brasil  Sorridente  e  suas 

respectivas  portarias.  Educação  em  saúde  bucal;  Epidemiologia  aplicada  à  odontologia; 

Níveis  de  prevenção,  de  atenção  e  de  aplicação.  Sistema  Único  de  Saúde.  Cariologia: 

Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da 

doença cárie; Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: 

princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais 

restauradores  diretos.  Materiais  restauradores  preventivos:  Materiais  restauradores  com 

liberação  e  recarga  de  flúor  (ionômeros  de  vidro);  Técnicas  restauradoras  minimamente 

invasivas  (ART  -  Tratamento  restaurador  atraumático).  Cirurgia:  Cirurgia  oral  menor; 

Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica.

CARGO: DESENHISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: DRAGUISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 draguista. 

CARGO: ECONOMISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Análise microeconômica: teoria do consumidor, demanda e elasticidades; produção, custos e 

equilíbrio da firma em concorrência perfeita; oferta de mercado e elasticidades; equilíbrio de 

mercado;  estruturais  de  mercado  e  regimes  de  concorrência.  Análise  macroeconômica: 

elementos de contabilidade social; balanço de pagamentos; modelo simples de determinação 

da renda; o modelo ISLM; impactos das políticas monetária e fiscal; curva de Phillips; teorias 

da  inflação;  macroeconomia  aberta  com  taxas  de  câmbio  fixas  e  flexíveis.  Economia 

brasileira: a economia brasileira nos anos 70 - o milagre econômico, o choque de petróleo e o 



II  PND;  os  anos  80  -  crise  da  dívida,  planos  de  estabilização;  os  anos  90  -  a  abertura 

comercial, o Plano Real, o ajuste patrimonial do setor público e a flutuação cambial de 1999. 

Matemática Financeira e Análise de Investimentos: juros simples e compostos; capitalização 

e desconto; taxas de juros nominais, efetivas, reais e equivalentes; planos de amortização de 

empréstimos  e  financiamentos;  valor  presente  descontado  e  taxa  interna  de  retorno; 

comparação  de  alternativas  de  investimento.  Princípios  de  finanças:  análise  de  fluxo  de 

caixa; princípios de alavancagem financeira; princípios de precificação de ativos de renda 

fixa e variável. Desenvolvimento regional. Plano Diretor.

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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. 

CARGO: ELETRICISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Noções básicas de eletricidade: grandezas elétricas, lei de ohm, corrente contínua e alternada, 

circuitos  em série  e  paralelo,  potência elétrica.  Noções básicas  de condutores,  isolantes  e 

semi-condutores. Utilização de instrumentos de medição elétrica: amperímetro e voltímetro. 

Noções  básicas  de  bateria,  alternador  e  motor  de  partida.  Noções  básicas  do  sistema de 

ignição. Noções básicas de circuitos elétricos de iluminação, lavador, limpador de vidro e 

desembaçador. Noções básicas de magnetismo e eletromagnetismo.

CARGO: ENCANADOR

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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. 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.

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



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.

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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  fitossanidade. 

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  micro  nutrientes.  Alimentos  concentrados  e  volumosos.  A  Aqüicultura.  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: ENGENHEIRO AMBIENTAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Ecologia  e  ecossistemas  brasileiros.  Ciclos  biogeoquímicos.  Noções  de  Meteorologia  e 

Climatologia.  Noções  de  Hidrologia.  Noções  de  Geologia  e  Solos.  Aspectos,  Impactos  e 

Riscos  Ambientais.  Qualidade  do  ar,  poluição  atmosférica,  controle  de  emissões. 

Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, 

poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso.

Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e 

de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo 

e da água subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação 



para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. 

Noções  de  economia  ambiental:  Benefícios  da  política  ambiental.  Avaliação  do  uso  de 

recursos  naturais.  Política  ambiental  e  desenvolvimento  sustentável.  Sistemas  de  gestão 

ambiental.  Avaliação  de  desempenho  Ambiental.  Noções  de  Gestão  integrada  de  Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, 

urbanismo, vocação e uso do solo. Meio ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de 

Antropologia.  Noções  de  valoração  do  dano  ambiental.  Conhecimento  das  normas  ISO 

14000:2004.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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/Cpm,  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  -  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 Paranaguá. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo.

CARGO: ENGENHEIRO DE PESCA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Aquicultura:  instalações  e  equipamentos.  Limnologia:  ambiente  aquático;  classificação  e 

características  das  espécies  que  convivem  no  ambiente  de  cultivo;  características  físico-

químicas da água. Tipos e técnicas de cultivo; cultivos extensivo, semi-intensivo, intensivo; 

criação em açudes, tanques escavados, tanquesrede, canal de igarapé. Técnicas produtivas na 

Aquicultura: Aferição das características físico-químicas da água de cultivo (transparência, 

temperatura,  pH,  alcalinidade,  condutividade,  Oxigênio,  dureza),  implicações  das 

características físico-químicas da água na produção; cálculo de densidade de estocagem e de 

quantidade de ração diária necessária; Métodos de correção de pH, dureza e alcalinidade nos 

sistemas  de  criação.  Métodos  de  mitigação  de  impacto  ambiental  na  produção.  Cultivo 

sustentável de recursos pesqueiros. Métodos de reprodução de espécies nativas da ictiofauna 

Amazônica, técnicas reprodutivas, manejo de reprodutores. Extensão pesqueira: métodos de 

captura e exploração sustentável de recursos pesqueiros. Investigação pesqueira: Métodos 

para  aplicação  de  estatísticas  pesqueiras.  Métodos  para  o  levantamento  do  potencial 

pesqueiro de uma região e das espécies exploráveis. Administração e economia pesqueira: 

Planejamento,  consultoria  e  gerenciamento  de  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros 

ligados à atividade pesqueira. Técnicas de pesca: localização e captura de pescado. Métodos 

e instrumentos de captura pesqueira.  Monitoramento da pesca em reservatórios,  lagoas e 

rios.  Legislação  pesqueira.  Manejo  e  gestão  dos  estoques  pesqueiros.  Processamento  de 

pescado: Técnicas de produção de subprodutos de pescado (filé, hambúrguer de pescado, 

almôndega de pescado, surimi,  carne moída de pescado, picles).  Doenças veiculadas por 

pescados: tipos, causas, conseqüências e prevenção da transmissão. Normas de inspeção dos 

produtos  e  subprodutos  de  origem pesqueira:  procedimentos  e  tecnologia  adequados  ao 

processamento,  industrialização,  conservação e estocagem. Noções das boas práticas e de 

análise de risco e pontos críticos de controle na industrialização de produtos pesqueiros. 

Tecnologia  básica,  controle  e  avaliação  higiênico-sanitária  nos  estabelecimentos  de 

processamento  e  estocagem  de  produtos  e  subprodutos  de  origem  pesqueira  e  de  seus 

derivados: matéria prima, manipuladores, utensílios e equipamentos, ambiente. Legislação 

sobre alimentos de origem pesqueira.



CARGO: ENGENHEIRO DE TRÂNSITO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Circuitos  elétricos  em  regime  permanente,  com  alimentações  em  corrente  contínua  e 

alternada  (monofásico  e  trifásico):  elementos  de  circuitos;  leis  de  Kirchhoff;  teoremas de 

análise de circuitos; métodos de análise de circuitos (malhas e nodal); transformações estrela-

triângulo; cálculo de potências; correção de fator de potência.

Instalações Elétricas: elementos de projeto – normas recomendadas (NBR 5410), formulação 

de um projeto elétrico,  simbologias utilizadas;  luminotécnica – fundamentos e grandezas 

luminotécnicas,  tipos  de  lâmpadas,  métodos  de  cálculos  de  iluminação  de  interiores  e 

exteriores;  dimensionamento  de  condutores  elétricos  –  sistemas  de  distribuição,  critérios 

para a divisão de circuitos, circuitos de baixa tensão, critérios usados no dimensionamento 

de condutores, condutores de média tensão e baixa tensão, dimensionamento de condutos; 

transformadores – ensaios a vazio e em curto-circuito;  acionamento de motores elétricos; 

materiais  elétricos  –  elementos  necessários  para  especificação,  materiais  e  equipamentos; 

proteção e coordenação – proteção dos sistemas de média tensão; sistemas de aterramento – 

proteção contra contatos indiretos, aterramento dos equipamentos, elementos de uma malha 

de  terra,  cálculo  de  um  sistema  de  aterramento  com  eletrodos  verticais,  medição  de 

resistência  de  terra  de  um  sistema  de  aterramento,  medidor  de  resistividade  do  solo. 

Conservação de Energia Elétrica e Programas Governamentais. Tarifação de Energia Elétrica; 

tarifas  convencionais;  tarifas  horo-sazonais  azul  e  verde;  contratação;  medição;  Energias 

Renováveis.  Projetos  de  distribuição  elétrica:  redes  elétricas  aéreas  e  subterrâneas. 

Transitórios em sistemas elétricos:  sistemas de proteção contra transientes.  Segurança em 

Instalações  e  Serviços  de  Eletricidade.  Instrumentação  Eletrônica  Moderna  e  técnicas  de 

medição.  Equipamentos  e  instalações  hospitalares.  Subestações  e  Equipamentos  Elétricos:  

objetivos, custos, localização no sistema, diagramas unifilares básicos, arranjos típicos, tipos 

de  barramento,  malhas  de  terra,  sistema  auxiliares.  Equipamentos  de  manobra  em  alta 



tensão:  chaves  e  disjuntores,  pára-raios.  Transformadores  de  força.  Manutenção  dos 

equipamentos  elétricos.  Proteção  de  Sistemas  de  Energia:  relés  e  suas  funções.  Princípios  e 

características  de  operação  dos  relés  eletromecânicos.  Tipos  básicos  de  relés. 

Transformadores de corrente e transformadores de potencial. Proteção de máquinas elétricas. 

Proteção  de  Barramentos  de  Baixa  Tensão.  Legislação  específica  para  obras  e  projetos  de 

Engenharia Civil: normas da ABNT, normas segurança do trabalho; normas de prevenção e 

combate a incêndio. Normas técnicas. Norma RDC 50 da ANVISA.

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Sementes, produção de mudas e viveiros florestais; ecologia florestal,  processos químicos, 

físicos e biológicos do solo, classificação do solo e relação solo-água-planta; sítios florestais; 

nutrição florestal; controle ambiental; biomas, formações florestais e ciclagem biogeoquímica 

em  ecossistemas  florestais,  implantação  de  povoamentos  florestais,  controle  de  pragas, 

doenças  e  incêndios  florestais;  medições  florestais,  volumetria,  crescimento  florestal, 

métodos  de  análise  de  crescimento  de  árvores  e  inventário  florestal;  colheita  florestal, 

métodos  manuais  e  mecanizados  de  colheita,  máquinas  e  equipamentos;  custos  e 

rendimentos;  recuperação  de  áreas  degradadas;  manejo  de  bacias  hidrográficas;  manejo 



florestal; tecnologia da madeira, desdobro, beneficiamento e preservação da madeira; Código 

Florestal Federal, Código Florestal Estadual; Legislação Ambiental e Resoluções do Conama; 

sistemas  agroflorestais;  identificação  de  árvores,  fitossociologia,  fitogeografia  e  sucessão 

ecológica.

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Planejamento da Produção: Visão Geral dos Sistemas de Produção; Planejamento e Controle 

da Produção; Previsão de Demanda e Controle de Estoque. Estática: Equilíbrio de Corpos 

Rígidos,  Análise  de  Estruturas,  Forças  em  Vigas  e  Cabos;  Atrito  e  Forças  Distribuídas. 

Cinemática  e  Dinâmica:  Cinemática  e  Dinâmica da Partícula;  Cinemática  e  Dinâmica de 

Corpos Rígidos; Métodos da Energia e Quantidade de Movimento. Mecanismos: Sistemas 

Articulados;  Noções de Engrenagens;  Trem de Engrenagens e Cinemática e  Dinâmica de 

Mecanismos. Resistência dos Materiais: Tensão e Deformação em Cargas Axiais; Análise de 

Tensões e Deformações; Transformação de Tensão e Deformação; Torção; Dimensionamento 

de Vigas e Eixos de Transmissão; Deformação em Vigas e Fadiga. Elementos de Máquinas: 

Parafuso; Rebites; Eixos; Molas e Rolamentos; Tipos de Solda e Juntas Soldadas. Vibrações 

Mecânicas: Molas e Amortecedores; Vibrações Livres e Forçadas com um Grau de Liberdade. 



Mecânica  dos  Fluidos:  Estática  dos  Fluídos;  Análise  de  Escoamento;  Leis  Básicas  para 

Sistemas  e  Volumes  de  Controles.  Termodinâmica:  Propriedades  das  Substâncias  Puras; 

Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica; Ciclos de Refrigeração e Tipos de Compressores. 

Tecnologia  Mecânica:  Diagrama  de  Transformação  Tempo-Temperatura;  Tratamentos 

Térmicos e Termoquímicos das Ligas Ferro-Carbono; Aços para Construção Mecânica; Ferros 

Fundidos; Ferro Fundido Maleável;  Ferro Branco, Cinzento, Maleável e Nodular; Cobre e 

suas  Ligas;  Materiais  Resistentes  à  Corrosão  e  ao  Calor;  Tratamento  Térmico  dos  Aços; 

Materiais  Cerâmicos e  Compósitos.  Máquinas de Fluxo (Bombas,  compressores,  turbinas, 

etc.).  Equipamentos  de  Transporte.  Ética  profissional.  Física;  Solução  de  problemas 

enfocando a estática e a dinâmica de corpos rígidos; Termodinâmica; Estado termodinâmico 

e  propriedades  termodinâmicas;  Primeira  lei  e  a  conservação  de  energia;  Segunda  lei 

aplicada  a  ciclos  e  processos;  Gases  perfeitos;  Ciclos  teóricos  de  geração  de  potência  e 

refrigeração;  Mecânica  dos  fluidos;  Propriedades  e  natureza  dos  fluidos;  Hidrostática; 

Equações  constitutivas  da  dinâmica  dos  fluidos;  Análise  dimensional  e  relações  de 

semelhança;  Escoamento  em tubulações;  Noções  de  escoamento compressível  em bocais; 

Transmissão do calor;  Fundamentos e mecanismos de transferência de calor;  Abordagem 

elementar  dos  processos de condução,  convecção e  radiação;  Princípios  de  operação dos 

trocadores de calor; Resistência dos materiais; Tração e compressão entre os limites elásticos; 

Análise das tensões e  deformações;  Estado plano de tensões;  Força cortante e momento 

fletor;  Tensões/deformações  em  vigas  carregadas  transversalmente;  Problemas  de  flexão 

estaticamente indeterminados;  Torção e momento torsor; Momento de inércia das figuras 

planas; Máquinas de fluxo; Princípios de funcionamento e operação de ventiladores, bombas 

centrífugas,  compressores  alternativos,  compressores  centrífugos,  compressores  axiais, 

turbinas a vapor e a gás; Aspectos termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos 

por essas máquinas; Influência das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o 

desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação; Ciclos de geração de potência; 

Conceitos práticos relativos aos ciclos de Rankine e Brayton; Balanço energético e cálculo de 

eficiência do ciclo; Principais fatores da perda de eficiência; Equipamentos auxiliares para 

implementação desses ciclos; Seleção de materiais; Fatores gerais de influência na seleção de 

materiais;  Principais  materiais  metálicos  e  não-metálicos  de  uso  industrial  e  respectivas 

indicações e  contraindicações  ao uso;  Propriedades  mecânicas  dos materiais;  Ligas ferro-

carbono;  Tratamentos  térmicos;  Mecanismos  para  aumento  da  resistência  mecânica  e 



tenacidade dos aços-carbonos;  Controle automático;  Princípios do controle automático de 

processos; Estruturas de controle em feedback; Conceitos de erro, overshoot, estabilidade; 

Sistemas lineares e respectiva representação através de transformadas de Laplace. Noções de 

eletricidade básica e segurança em instalações energizada.

CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Ecologia Aplicada e Controle da Poluição; Hidráulica; Obras Hidráulicas; Sistemas Urbanos 

de Esgoto; Sistemas Urbanos de Água; Qualidade da água; Instalação Hidráulica Sanitárias 

Predial Planejamento de Recursos Hídricos e controle da Poluição das águas; Problemas de 

Saúde Pública Higiene e Segurança no Trabalho;Saneamento básico;Problemas de Saúde 

Pública;Hidrologia.

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Introdução  ao  estudo  da  segurança,  higiene  e  saúde  dos  trabalhadores  (segurança  do 

trabalho,  higiene  ocupacional,  ergonomia,  medicina  do  trabalho,  ventilação  industrial, 

equipamentos  de  proteção  individual,  CIPA,  SESMT,  programas  de  segurança,  saúde  e 

gestão de riscos). Acidente do trabalho (acidente do trabalho-Lei n° 8.213/91, conceito legal, 

CAT, benefícios, consequências do acidente do trabalho, responsabilidade civil pelo acidente 

do  trabalho,  responsabilidade  penal  pelo  acidente  do  trabalho),  conceito  prevencionista, 

estudo de Heinrich, estudo de Bird, estudos da ICNA, estatísticas dos acidentes do trabalho, 

análise e investigação de acidentes (método da árvore de causas, método de causa efeito e 

relatórios  da  análise  dos  acidentes).  Segurança  do  trabalho  (segurança  em  eletricidade, 

proteção e combate a incêndio,  máquinas e equipamentos,  caldeiras e vasos sob pressão, 

transporte,  armazenamento  e  manuseio  de  materiais,  cor  e  sinalização,  segurança  na 

construção civil, segurança na mineração). Higiene ocupacional (ruído, vibrações, calor, frio, 

radiações  ionizantes  e  não  ionizantes,  agentes  químicos,  agentes  biológicos).  Ventilação 

industrial  (Classificação  dos  sistemas  de  ventilação,  ventilação  geral,  ventilação  local 

exaustora,  ventilação-normas regulamentadoras).  Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  e  CIPA  (SESMT  CIPA).  Equipamento  de  proteção 

individual (Conceito, obrigações quanto aos EPI’s, certificado de aprovação, competências do 

Ministério  do  Trabalho,  seleção  dos  EPI’s,  gerenciamento  do  uso  do  EPI).  Ergonomia 

(Conceitos, levantamento, transporte e descarga industrial de peso, mobiliário dos postos de 

trabalho,  equipamentos  dos  postos  de  trabalho,  organização  do  trabalho,  condições 

ambientais de trabalho). Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Programas 



de segurança e saúde no trabalho (PPRA, PCMSO, relação entre o LTCAT, PPRA e PPP, 

programa  de  conservação  auditiva,  programa  de  proteção  respiratória,  programa  de 

gerenciamento de riscos, programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção e sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacionais).

CARGO: ESTATÍSTICO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Funções  polinomiais,  Logaritmos  e  exponencial;  Trigonometria;  Números  complexos; 

Geometria  espacial;  Geometria  analítica;  Polinômios  e  equações  polinomiais;  Matrizes; 

Equações e sistemas lineares; Espaço vetorial; Transformações lineares; Seqüências e séries 

de  números  reais;  Limite  e  continuidade  de  funções;  Derivadas;  Integrais;Estatística 

descritiva;  Conceitos  básicos  em  probabilidade;  Distribuição  de  probabilidade  de  dados 

discretos  e  contínuos;  Variáveis  aleatórias;  Técnicas  de  amostragem  e  distribuições 

amostrais; Estimação e intervalos de confiança; Testes de hipóteses ; Testes não paramétricos; 

Análise de variância;  Correlação e regressão.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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,  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.

CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.



CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas 

organizações;  Prevenção  de  poluição;  Valorização,  eliminação/tratamento  de  resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na concepção 

de materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, embalagem, 

transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções básicas 

de atendimento ao público.

CARGO: FISCAL DE URBANISMO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Lei Orgânica do Município de Paranaguá; Lei de Zoneamento do Município de Paranaguá; 

Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de Paranaguá; Cálculo de 

Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de Segurança 

do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de Informática.



CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre Processo 

Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre 

Alimentos;  DTA (doenças transmitidas por alimentos);  Surtos Endêmicos;  Conhecimento 

sobre  Zoonoses,  animais  peçonhentos  (lonomia,  aranha  marrom,  aranha  armadeira, 

escorpiões e cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas 

por água e alimentos; Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco 

em epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e 

como  informar  uma  confecção  de  caixa  séptica,  sumidouro,  desindetização,  limpeza  de 

caixas  de  água;  Código  Sanitário  Estadual;  Noções  de  atendimento  ao  público  e 

gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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  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.

CARGO: FUNILEIRO



PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 funileiro. 

CARGO: GESTOR EM CULTURA – ARTES CÊNICAS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 gestor em cultura – artes cênicas.

CARGO: GESTOR EM CULTURA – ARTES PLÁSTICAS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 gestor em cultura – artes plásticas.

CARGO: GESTOR EM CULTURA – MÚSICA

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 gestor em cultura – música.

CARGO: GUIA DE TURISMO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

1.  Conhecimentos  Gerais  do  Turismo:  1.1  Planejamento  do  Turismo.  1.2  Conceituação  e 

organização do turismo. 1.3 Análise estrutural do Turismo. 1.4 Tipologia do Turismo. 1.5 

Legislação sobre o Turismo. 1.6 Mercado do Turismo. 1.7 Sociologia do Lazer e do Turismo. 

1.8 Hotelaria. 1.9 Turismo e Meio Ambiente. 2.0 Turismo e aspectos da cultura. 2.1 Marketing 

Turístico.  2.2  Tipos  de  Eventos.  2.2  Planejamento  e  organização  em  eventos.  2.3 

Caracterização,  planejamento  e  organização  do  turismo  rural.  2.  Aspectos  específicos  da 

atividade  turística:  2.1  Noções  Básicas  do  Plano  Nacional  do  Turismo.  2.2  Domínio  de 

tópicos  atuais  e  relevantes  de  diversas  áreas,  tais  como:  desenvolvimento  sustentável, 

economia  solidária,  ecologia,  política,  economia,  sociedade  e  educação.  2.3  Atividades 

relativas ao turismo no Paraná e no Brasil.

CARGO: JARDINEIRO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 jardineiro. 



CARGO: JORNALISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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. 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.

CARGO: LAVADOR DE AUTOMÓVEIS

PORTUGUÊS:



 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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  lavador.  Noções  básicas  de  atendimento  ao 

público.

CARGO: LUBRIFICADOR

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



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 lubrificador. Noções básicas de atendimento ao 

público.

CARGO: MECÂNICO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MECÂNICO ESPECIALIZADO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 

adulto da mulher e do idoso.  Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

epidemiológico  e  das  estratégias  de  ação para  a  promoção,  prevenção  e  recuperação  da 

saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 

contra-referência.  Doenças  de  notificação  compulsória  obrigatória.  Doenças  Infecciosas. 

Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

respiratório.  Aparelho  circulatório.  Sistema  hemolinfopoético.  Aparelho  urinário. 

Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. 

Atendimento  às  urgências  de  média  e  baixa  complexidade.  Política  de  saúde  mental  – 

Reforma Psiquiátrica. Noções básicas de urgência e emergência.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 

adulto da mulher e do idoso.  Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

epidemiológico  e  das  estratégias  de  ação para  a  promoção,  prevenção  e  recuperação  da 



saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 

contra-referência.  Doenças  de  notificação  compulsória  obrigatória.  Doenças  Infecciosas. 

Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

respiratório.  Aparelho  circulatório.  Sistema  hemolinfopoético.  Aparelho  urinário. 

Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. 

Atendimento  às  urgências  de  média  e  baixa  complexidade.  Política  de  saúde  mental  – 

Reforma Psiquiátrica.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERIATRA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 

Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico paciente. Ética Médica. 

Geriatria:  Teorias  de envelhecimento,  crescimento populacional:  Aspectos demográficos e 

sociais,  anatomia  e  fisiologia  do  envelhecimento,  aspectos  de  propedêutica  do  idoso. 

Envelhecimento cerebral:  demências, aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes 

extra piramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais do  coração idoso -inferências clínicas, 

principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, 

envelhecimento  do  aparelho  digestivo,  principais  afecções  do  aparelho  digestivo, 
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envelhecimento renal, incontinência urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, 

doenças da tireóide, diabetes Mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos-anemias, 

envelhecimento  ósseo:  osteoporose,  principais  artropatias  e  conectivopatias.  Aspectos 

ortopédicos  e  traumatológicos.  Alteração da potência  sexual.  Nutrição  e  envelhecimento, 

câncer  na  terceira  idade.  Aspectos  oftalmológicos  do  envelhecimento.  Aspectos 

otorrinolaringológicos  do  envelhecimento.  Anestesia.  Cirurgia.  Fisioterapia.  Atendimento 

multidisciplinar.  Farmacocinética  e  farmacodinâmica  das  drogas.  Biologia  do 

envelhecimento. Aspectos metabólicos e estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e 

sociais  do  envelhecimento  populacional.  Medidas  preventivas.  Sexualidade  no  idoso. 

Relação  médico  -  paciente  -família.  Equipe  multidisciplinar.  Farmacologia  Geriátrica. 

Violência e iatrogenia na 3ª. idade. Instabilidade política de atenção ao idoso. Aposentadoria, 

lazer, finitude. O idoso e a dignidade no processo de morrer. Problemas éticos em geriatria.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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. SUS - Princípios 



e Diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil.  Diagnóstico das doenças da pele: 

Principais  tipos  de  lesão,  disposição  das  lesões,  distribuição  das  lesões,  métodos 

diagnósticos.  Dermatites:  dermatite  de  contato,  Dermatite  atópica,  Dermatite  seborréica, 

Eczema  numular,  dermatites  crônicas,  Dermatite  esfoliativa  generalizada,  Dermatite  de 

estase,  Líquen  simples  crônico.  Infecções  da  pele:  Doenças  estafilocócicas,  Erisipela, 

Foliculite,  Furúnculo,  Carbúnculo,  hidradenite  supurativa,  infecções  periungueais, 

Eritrasma,  Hanseníase,  Leishmaniose,  Blastomicose.  Micoses  superficiais:  Infecções  por 

dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: 

Escabiose,  Pediculose,  Larva  migrans.  Dermatoviroses:  Verrugas,  Molusco  contagioso. 

Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, 

Hipertricose,  Alopecia,  Pseudofoliculite  da  barba,  Cisto  sebáceo.  Erupções 

eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: 

Erupções  por  drogas,  Necrólise  Epidérmica  Tóxica,  Eritema  polimorfo,  Eritema  nodoso, 

Granuloma  Anular,  Lupus.  Erupções  bolhosas:  Pênfigo  foliáceo  e  vulgar.  Dermatite 

herpetiforme.  Alterações  da  corneificação:  Ictiose,  Queratose,  Calosidades.  Úlceras  por 

pressão.  Alterações  da  pigmentação:  Hipopigmentação:  Albinismo,  Vitiligo, 

hipopigmentação  inflamatória,  Hiperpigmentação.  Alterações  da  sudorese:  Miliária, 

Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma 

piogênico,  queratose  seborréica,  Dermatofibroma,  Queratoacantoma,  Quelóide.  Tumores 

malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi.

CARGO: MÉDICO HEMATOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  da  Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e 

financiamento;  Modelos  de  atenção  á  Saúde  (Estratégia  Saúde  da  família,  Vigilância  em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria 

de  Vigilância  em  Saúde  /  Ministério  da  Saúde  de  21  de  fevereiro  de  2006.   Anemias 

hemolíticas congênitas e adquiridas. Anemias nutricionais. Anemias: conceito, classificação, 

fisiopatologia,  quadro  clinico  e  laboratorial,  abordagem  diagnóstica.  Coagulopatias. 

Displasias linfo-plasmocitárias. Doença de Hodgkin. Leucemias agudas e crônicas. Princípios 

de hemoterapia.  Síndrome de insuficiência medular.  Síndrome Mielodisplásica.  Síndrome 

mieloproliferativas. Síndromes talassêmicas e falcêmias. Trobocitopenias e trombocitopatias. 

Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Epidemiologia;  Bioestatística;  Ciências Sociais aplicadas à Medicina do Trabalho; Normas 

Regulamentadoras  em  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho;  Previdência  Social;  Relações 

trabalhistas e sindicais; Medicina Social; Fiscalização do trabalho; Serviço de atenção à saúde 

do  trabalhador;  Ética  em  Medicina  do  Trabalho;  Psicologia  do  trabalho;  Fisiologia  do 

trabalho.  Riscos ocupacionais;  Higiene do trabalho.  Ergonomia e  Segurança do Trabalho; 

Toxicologia ocupacional; Doenças relacionadas ao trabalho.

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  da  Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e 

financiamento;  Modelos  de  atenção  á  Saúde  (Estratégia  Saúde  da  família,  Vigilância  em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria 

de  Vigilância  em  Saúde  /  Ministério  da  Saúde  de  21  de  fevereiro  de  2006.  Disfunções 

hipotalâmico-hipofisárias:  diabetes  insipidus,hiperprolactinemia,  pan-hipopituitarismo, 



deficiência  do  hormônio  de  crescimento,  acromegalia  e  doença  de  cushing;distúrbios  da 

tireóide:  hipotireoidismo,  hipertireoidismo,  câncer  da  tireóide,  nódulos  tireoidianos; 

distúrbios  do  metabolismo  do  cálcio;  distúrbios  das  supra-renais:  hiperplasia  adrenal 

congênita,  síndrome  de  cushing,  tumor  supra-renal,  insuficiência  adrenal;  distúrbios  da 

puberdade:  puberdade  precoce,  puberdade  atrasada,  ginecomastia;  alterações  do 

crescimento, hirsutismo e síndrome dos ovários policisticos, doenças metabólicas; obesidade 

e  síndrome  metabólica,  hipoglicemias,  dislipidemias;  diabetes  melito:  diagnóstico, 

tratamento,  novas  terapêuticas  (insulinas  e  medicamentos  orais),  complicações  crônicas. 

Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Hemorragia  digestiva.  Abdome  agudo.  Doença  do  refluxo  gastroesofagiano.  Esofagites. 

Tumores do esôfago (benignos e malignos).  Doença ulcero-peptica.  Helycobacter pylori  e 

doenças associadas.  Gastrites.  Tumores do estômago (benignos e malignos).  Má absorção 

intestinal. Doença celíaca. Diarréia aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. 

Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo 

digestivo.  Pancreatite  aguda.  Pancreatite  crônica.  Tumores  do  pâncreas.  Cistos  e 



pseudocistos  do  pâncreas.  Colelitíase  e  suas  complicações.  Câncer  da  vesícula  biliar. 

Hepatites  agudas.  Hepatite  crônica.  Hepatite  autoimune.  Cirrose  hepática.  Carcinoma 

hepatocelular.  Disfagia.  Odinofagia.  Ascite.  Hipertensão  porta.  Icterícia.  Constipação 

intestinal.  Distúrbios  funcionais  do  tubo  digestivo.  Doenças  inflamatórias  intestinais. 

Notificações  SIAB.  Vigilância  em  Saúde.  Assistência  Farmacêutica.  Sistemas  e  Serviços. 

Dengue.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO MASTOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Anatomia, desenvolvimento e fisiologia das mamas. Anamnese e exame clínico. Diagnóstico 

por imagem: mamografia, ultrassonografia, cintilografia, ressonância magnética. Diagnóstico 

cito ou histológico: punção aspirativa com agulha fina, punção aspirativa com agulha grossa: 

core-biopsy  e  mamotomia,  biópsia  incisional  ou  excisional.  Diagnóstico  e  terapêutica  da 

patologia  benigna:  Alteração  funcional  benigna  da  mama,  fibroadenoma,  hamartoma, 

papiloma,  tumor  filóides,  fluxo  papilar,  processos  inflamatórios:  abscesso  subareolar 

recidivante  e  mastites.  Ginecomastias.  Câncer  de  mama:  epidemiologia,  fatores  de  risco, 

diagnóstico,  história  natural  e  estadiamento.  Câncer  de  mama  -  tratamento:  in 

situ/infiltrativo: cirurgia, linfonodo sentinela, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, 

reconstrução mamária, fatores prognósticos, seguimento.



CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  da  Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e 

financiamento;  Modelos  de  atenção  á  Saúde  (Estratégia  Saúde  da  família,  Vigilância  em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria 

de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde de 21 de fevereiro de 2006. Fisiologia renal. 

Glomerulopatias.  Hipertensão  arterial:  tratamento  farmacológico  e  não  farmacológico. 

Hipertensão primária e secundária. Insuficiência renal: aguda e crônica. Provas de função 

renal. Rim no Diabetes mellitus e no Lupus Eritematoso Sistêmico. Síndromes nefrótica e 

nefrítica.  Tratamento  dialítico.  Demais  conhecimentos  compatíveis  com as  atribuições  do 

cargo.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares.  Anomalias  de refração e  correção das 

ametropias.  Afecções  da  conjuntiva,  da  córnea  e  da  esclera.  Terapêutica  geral.  Técnica 

cirúrgica.  Afecções  do  trato  uveal:  irites,  iridociclites,  coroidites.  Neurooftalmologia: 

papiledema,  atrofia  do  nervo  óptico,  perimetria.  Manifestações  oculares  nas  afecções  do 

sistema  nervoso.  Glaucoma:  crônico  simples,  congênito,  agudo  e  secundário.  Técnica 

cirúrgica.  Estrabismo:  fobias,  tropias  e  paralisias  oculares.  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 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.

CARGO: MÉDICO ONCOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Infecções Respiratórias na comunidade e no paciente hospitalizado. Infecções do 

SNC/Meningite. AIDS. Tuberculose. Hepatites Virais. Dengue/ Febre Amarela. 

Epidemiologia do Câncer: Incidência e Mortalidade. Fisiopatologia do Câncer. Prevenção do 

Câncer. Neoplasias Mesenquimais Malignas. Neoplasias Epiteliais Malignas. Diagnóstico e 

Estadiamento. Síndromes Paraneoplásicas. Manifestações Clínicas Comuns relacionadas ao 

Câncer. Emergências Oncológicas. Princípios do Tratamento Oncológico.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase 

aguda  e  crônica.  Tuberculose  óteo-articular.  Paralisia  obstétrica.  Osteomielite  aguda  e 

crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; 

síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite 

degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos 

e  malignos.  Fraturas  e  luxações  da  coluna  cervical,  dorsal  e  lombar.  Fratura  da  pélvis. 

Fratura  do acetábulo.  Fratura  e  luxação dos  ossos  dos  pés.  Fratura  e  luxação do joelho. 

Lesões meniscais  e  ligamentares.  Fratura  diafisária do fêmur.  Fratura  Transtrocanteriana. 

Fratura do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: 

da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e 

luxação da Monteggia. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. 

Luxação do carpo. Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana 

e falangeana. Ferimento da mão.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Métodos de diagnóstico em Pneumologia. Avaliação funcional respiratória. Epidemiologia, 

diagnóstico e tratamento dos seguintes assuntos: Tuberculose; Neoplasias Pleuropulmonares 

(Câncer  de  pulmão,  neoplasias  pleurais  e  metástases  pleuro-pulmonares).  Asma.  DPOC. 



Derrames Pleurais.  Pneumopatias  Intersticiais  Difusas.  Pneumonias.  Micoses Pulmonares. 

Doenças Mediastinais. Pneumopatias Ocupacionais.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  da  Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e 

financiamento;  Modelos  de  atenção  á  Saúde  (Estratégia  Saúde  da  família,  Vigilância  em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria 

de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde de 21 de fevereiro de 2006.  Alterações da 

morfologia  da  silhueta  cardíaca.  Crescimento  das  cavidades  cardíacas  e  alterações  dos 

grandes  vasos.  Anatomia  radiológica  das  vias  biliares.  Alterações  radiológicas  e 

ultrassonografia das vias biliares. Anatomia radiológica do abdome. Alterações radiológicas 

no abdome-agudo. Anatomia radiológica do coração e vasos da base. Anatomia radiológica 

do crânio e face. Anatomia radiológica do sistema ósteo-articular. Anatomia radiológica do 

sistema  urinário.  Alterações  radiológicas  fundamentais  do  sistema  urinário.  Anatomia 

radiológica do tórax. Alterações radiológicas fundamentais do tórax. Anatomia radiológica 

do  tubo  digestivo.  Alterações  radiológicas  fundamentais  no  tubo  digestivo.  Anatomia 

radiológica  e  ultrassonografia  do  aparelho  genital  feminino.  Fundamentos  de 

ultrassonografia em Medicina Interna. Pâncreas: métodos de estudo, anatomia, fisiologia e 

processos inflamatórios. Semiologia das lesões ósseas e articulares. Anatomia radiológica da 

coluna  vertebral.  Alterações  radiológicas  fundamentais  da  coluna  vertebral.  Demais 

conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.



CARGO: MÉDICO REUMATOLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  da  Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e 

financiamento;  Modelos  de  atenção  á  Saúde  (Estratégia  Saúde  da  família,  Vigilância  em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria 

de  Vigilância  em Saúde /  Ministério  da Saúde de  21  de  fevereiro  de  2006.   Osteoartrite 

Reumatismos  de  Partes  Moles.  Lupus  Eritematoso  Sistêmico.  Artrite  reumatoide. 

Espondiloartropatias.  Doença  Muscular  Inflamatória.  Vasculites.  Esclerose  Sistemica. 

Síndrome de Sjogren. Síndrome Antifosfolípedes. Doença Mista do Tecido Conjuntivo. Febre 

Reumática.  Fibromialgia.  Artrites  Infecciosas.  Artropatias  por  Cristais.  Doenças  ósseo-

metabólicas.  Artrite  Crônica  Juvenil.  Tumores  Ósseos.  Doenças  da  Coluna.  Artrites  – 

Reativas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Anomalias  congênitas  urológicas.  Tumores  de bexiga.  Tumores  de  rins.  Traumatismo de 

uretra  e  bexiga.  Tumores  de  próstata.  Infecções  urinárias.  Litíase  renal.  Reflexo  vésico 

ureteral.  Criptorquidia.  D.S.T./AIDS.  Epidemiologia.  Impotência  sexual.  Hidrocele. 

Patologias  escrotais.  Hidronefrose.  Métodos  de  esterilização  definitiva:  vasectomia. 

Planejamento familiar.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 

interesse  na  produção  de  alimentos;  Defesa  Animal:  diagnóstico,  prevenção  e  controle; 

Doenças  de  notificação  obrigatória;  Conhecimentos  básicos  de  epidemiologia,  análise  de 

risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Clínica médico-veterinária; 

Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e 

análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos 

de  origem  animal;  Produtos  de  alimentação  animal;  Fiscalização  de  produtos  de  uso 

veterinário;  Soros,  vacinas  e  antígenos  (biológicos);  Antimicrobianos,  antiparasitários  e 

quimioterápicos;  Controle  da  produção  de  soros,  vacinas  e  antígenos  para  salmonelose, 

microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança 

(inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em 

produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos 

de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de 

alta  eficiência  para  análise  de  corantes  e  vitaminas  em  leite;  Absorção  atômica;  Noções 

básicas  de  biossegurança;  Higiene  de  alimentos  -  zoonoses;  Doenças  transmitidas  por 

alimentos;  Identidade  e  qualidade  de  alimentos;  Legislação  federal  –  Defesa  Sanitária 

Animal;  Inspeção  de  produtos  de  origem  animal;  Alimentos  para  animais;  Produtos 

veterinários; Programas sanitários básicos; Noções básicas de Inseminação Artificial.

CARGO: MESTRE DRAGUISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 mestre draguista. 

CARGO: MOTORISTA

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: MUSEÓLOGO

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

História  dos  museus:  origem  e  tipologia  de  museus.  Museologia  e  patrimônio.  Gestão 

museológica. Documentação museológica: inventário e catalogação de acervos; classificação 

de  arquivos.  Conservação  preventiva:  segurança  em  museus,  gerenciamento  e 

monitoramento ambiental, higienização, acondicionamento, instalação e funcionamento de 

reservas técnicas.  Restauração de acervos: procedimentos básicos. Exposições museológicas: 

técnicas  expográficas;  planejamento,  montagem  e  manutenção  de  exposições  de  longa 

duração,  temporárias  e  itinerantes.  Educação  em  museus:  ação  educativo-cultural- 

planejamento e desenvolvimento de ações para recepção do público visitante em exposições 

museológicas;  planejamento  e  produção  de  recursos  pedagógicos.  Acessibilidade  e  ações 

educativo-culturais inclusivas. Avaliação museológica: avaliação dos processos de trabalhos; 

estudos de recepção de público.

CARGO: NUTRICIONISTA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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:  pá-carregadeira  e  outras 

máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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:  retroescavadeira  e  outras 

máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.

CARGO: PEDREIRO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: PROCURADOR

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. 

Da Administração Pública.  Dos Servidores Públicos.  Da fiscalização contábil,  financeira e 

orçamentária.  Da  tributação  e  do  orçamento.  Das  limitações  do  poder  de  tributar.  Dos 

impostos  da  União.  Dos  Impostos  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.  Dos  impostos  dos 

Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais 

da atividade econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL.  Ato jurídico: 

modalidade e formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude 

à lei. Prescrição: conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação 

de  dar,  de  fazer  e  não  fazer;  obrigações  alternativas,  divisíveis,  indivisíveis,  solidárias; 

clausula penal. Extinção das obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de 

pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade 

civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; 



empreitada;  mandato;  fiança;  extinção.  III  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL. Ação, 

pretensão,  condição da ação,  classificação.  Processo e procedimento;  formação, extinção e 

suspensão do processo; pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, 

preclusão, prescrição. Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de 

ser parte de estar em juízo. Pedido: petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, 

genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta 

do réu; contestação,  exceção e objeção; exceções processuais:  incompetência,  reconvenção; 

revelia;  ação civil  pública. Sentença e coisa julgada.  IV DIREITO TRIBUTARIO.  Código 

Tributário  Nacional.  Competência  tributaria.  Impostos.  Taxas.  Contribuição  de  melhoria. 

Obrigação  tributária.  Crédito  tributário.  Administração  tributaria.  V  DIREITO 

ADMINISTRATIVO.  Administração  Pública.  Atos  administrativos.  Licitação.  Contratos 

administrativos.  Serviços  públicos  e  administração  indireta/Entidades  Paraestaduais. 

Domínio  Público  (Bens  Públicos).  Responsabilidade  Civil  da  administração.  Controle  da 

administração pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. 

Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO 

TRABALHO. Sujeitos  da relação de emprego.  Trabalhador autônomo,  avulso  eventual  e 

temporário.  O empregador;  sucessão  de  empregadores.  O contrato  de  trabalho.  Vícios  e 

defeitos.  Espécie  do  contrato  de  trabalho.  Remuneração.  Duração  do  trabalho:  jornada, 

repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de 

trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos 

no processo do trabalho. Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; 

Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Estruturas gramaticais: 

Substantivos,  caso possessivo.  Adjetivos:  indefinidos,  interrogativos.  Graus comparativos. 

Pronomes:  pessoais,  possessivos,  reflexivos,  indefinidos,  interrogativos,  relativos.  Verbos 

(modos, tempos e formas): regulares e irregulares, auxiliares, modais. Voz ativa e passiva. 

Discurso  direito  e  indireto.  Sentenças  condicionais.  Advérbios.  Preposições.  Conjunções. 

Formação  de  palavras:  composição  e  derivação.  Lei  n°  9.394/96  –  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional – LDBN. Didática.

CARGO: PROFESSOR DE ESPANHOL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Estruturas gramaticais: 

Substantivos,  caso possessivo.  Adjetivos:  indefinidos,  interrogativos.  Graus comparativos. 

Pronomes:  pessoais,  possessivos,  reflexivos,  indefinidos,  interrogativos,  relativos.  Verbos 

(modos, tempos e formas): regulares e irregulares, auxiliares, modais. Voz ativa e passiva. 

Discurso  direito  e  indireto.  Sentenças  condicionais.  Advérbios.  Preposições.  Conjunções. 

Formação  de  palavras:  composição  e  derivação.  Lei  n°  9.394/96  –  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional – LDBN. Didática.

CARGO: PROFESSOR DE MÚSICA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Metodologias  de  musicalização:  principais correntes  do séc.  XX e discussão atual;  principais 

correntes surgidas no Brasil; músicas folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala 

de aula; prática instrumental e canto coral na escola regular; noções básicas de técnica vocal 

infantil  e juvenil;  novas tecnologias da informação e  da comunicação e sua utilização na 

educação  musical.  História  da  música:  da  Antiguidade  Clássica  ao  séc.  XXI;  principais 

movimentos  da  música  popular  nos  séculos  XX e  XXI;  história  da música  no Brasil,  do 

descobrimento  aos  dias  atuais;  história  da  música  popular  brasileira.  Leitura  e  escrita  da  

música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX; notações rítmicas, 



melódicas  e  harmônicas;  claves,  escalas,  intervalos,  acordes,  encadeamentos  harmônicos, 

harmonia  vocal  e  instrumental,  polifonia,  arranjo  para  conjuntos  musicais  escolares. 

Conjuntos  instrumentais  e  vocais:  principais  tipos  de  conjuntos  e  suas  características; 

instrumentos  da  orquestra  e  da  música  popular.  Lei  n°  9.394/96  –  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional – LDBN. Didática.

CARGO: PSICÓLOGO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência.  Diferentes escolas, 

diferentes  campos  de  atuação  e  tendências  teóricas;  Métodos  e  técnicas  de  Avaliação 

Psicológicas;  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; Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional 



e processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. 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.

CARGO: SOCIÓLOGO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Introdução  à  Sociologia:  Sociologia  como  Ciência,  A  Relação  Indivíduo  –  Sociedade.  A 

Declaração dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU): Princípios e 

Valores. A Cultura: Conceito e Estrutura da Cultura, Etnocentrismo e Desenvolvimento da 

Cultura, Aspectos da Cultura em Rio Grande e em outras sociedades. Ideologia e Trabalho: 

Ideologia e Alienação,  O Trabalho na Sociedade Capitalista,  O mundo do Trabalho Hoje. 

Problemas Sociais e Direitos Humanos: Exploração Trabalhista, Discriminação e Preconceito, 

Educação no Brasil, Desigualdade Social, Movimentos Sociais, Reforma Agrária, Violência, 

Saúde Pública, Influência dos Meios de Comunicação na Sociedade. Política e Sociedade: O 

Estado Moderno, Aspectos do Estado no Brasil, Os Movimentos Sociais.

CARGO: SOLDADOR



PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Fabricação,  montagem,  limpeza  estrutural.  Preparação  de  solda  com  esmeril.  Cravação 

derebites  e  cortes  com  disco  abrasivo.  Leitura  e  interpretação  de  desenhos  técnicos. 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Organização do local de trabalho.

CARGO: SUPERVISOR ESPORTIVO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:



Fundamentos da Educação Física. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de 

Educação  Física  voltados  para:  crianças,  gestantes,  adolescentes,  adultos,  idosos,  pessoas 

com deficiência, crianças com sobrepeso e obesidade. Planejamento, Prescrição e Orientação 

de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI). Princípios das Práticas 

de  Ginástica,  Caminhada,  Tai  Chi  Chuan  e  Yoga  para  adultos  e  idosos.  Princípios  das 

Práticas  de  dança,  lutas  e  capoeira  para  adolescentes.  Desenvolvimento  motor  e  sua 

aplicação  em  programas  de  Educação  Física.  Medidas  e  Avaliação  em  Educação  Física. 

Anatomia e fisiologia do exercício. Lazer e Recreação. Organização de eventos recreativos e 

esportivos.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos;  Princípios da administração 

de  medicamentos: terapêutica  medicamentosa,  noções  de  farma  coterapia;  Condutas  do 

Técnico  de  Enfermagem  na  Saúde  Mental –intervenções,  sinais  e  sintomas;  Doenças 

Sexualmente  Transmissíveis –  AIDS/SIDA,  Sífilis,  Gonorréia,  Uretrites,  Condiloma 

Acuminado,  Linfogranuloma  venéreo,  Cancro  mole  –  Prevenção;  Imunização –  Vacinas, 

acondicionamento,  Cadeia  de  frio  (conservação),  dosagens,  aplicação,  Calendário  de 



vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – 

Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto 

sanitário, Destino do Lixo;  Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), 

parto e  puerpério,  prevenção do câncer de colo e  mamas;  Enfermagem Materno-Infantil: 

Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E 

Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação 

do Exercício  Profissional  e  Relações  Humanas;  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. Procedimentos técnicos: verificação de sinais 

vitais,  peso e  mensuração,  administração de medicamentos por via oral,  intramuscular  e 

endovenosa,  coleta  de  material  para  exames:  sangue,  fezes,  urina  e  escarro,  curativos; 

Imunizações:  tipo,  doses  e  via  de  administração;  Medidas  de  prevenção  e  controle  de 

infecções;  primeiros  socorros;  atuação  de  Técnico  de  Enfermagem  nas  Urgências  e 

Emergências;  Traumatismos,  fraturas;  Queimaduras;  Hemorragias;  Coma  diabético; 

Reanimação  cardio-pulmonar.  Noções  básicas  de  Vigilância  Epidemiológica.  Declaração 

Universal  dos  Direitos  Humanos,  Funcionamento  e  Assistência  Hospitalar.  O  paciente 

cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios.

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 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.

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 técnico em saúde pública. História 



da Saúde  Pública  no  Brasil;  Organização  do  SUS:  princípios,  diretrizes  e  financiamento; 

Modelos de atenção á Saúde (Estratégia Saúde da família, Vigilância em Saúde, linhas de 

cuidado,  Promoção  em Saúde);  Epidemiologia:  Indicadores  básicos  do pacto  pela  Saúde; 

Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90.

CARGO: TÉCNICO EM RAIO X

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Princípios e Diretrizes da profissão;  Ética profissional e responsabilidade;  Conhecimentos 

básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e 

inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos 

e seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, 

câmara escura;  Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X; 

Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos 

do revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções - 

equipamentos de proteção individual e coletiva; 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.



CARGO: TÉCNICO EM PROCESSAMENTO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CONCEITOS  DE  HARDWARE  DE  MICROCOMPUTADOR:  Instalação  e  configuração, 

memória;  CPU;  unidades  de  armazenamento;  dispositivos  de  entrada  e  saída.  SISTEMA 

OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS: características de cada versão; manipulação de 

arquivos,  pastas  e  atalhos;  tipos  de  arquivos  e  suas  extensões;  Windows  Explorer; 

procedimento  de  backup;  sistemas  de  arquivos.  SISTEMAS  OPERACIONAIS  LINUX: 

introdução e histórico; características de cada distribuição, sistema de arquivos; interfaces e 

programas;  principais  comandos  de  prompt;  instalação  e  configurações;  principais 

programas aplicativos. Conceitos e utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas 

eletrônicas,  apresentações e gerenciadores de banco de dados:  pacotes  Microsoft Office  e 

BrOffice. Conceitos e tecnologias relacionados a Internet e Intranet. Principais aplicativos de 

navegação  na  internet  (Microsoft  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox),  correio  eletrônico, 

transferência  de  arquivos,  ferramentas  de  pesquisa  e  compartilhamento  de  informações. 

REDES  DE  COMPUTADORES:  topologias;  equipamentos  de  rede;  compartilhamento  de 

recursos  e  cabeamento  estruturado;  acesso  remoto;  administração  de  redes  em  sistemas 

operacionais;  instalação  e  configuração  de  microcomputadores  em  uma  rede  TCP/IP. 



SEGURANÇA PARA MICROCOMPUTADORES: tipos de ameaças; técnicas e mecanismos 

de prevenção, detecção e remoção.

CARGO: TÉCNICO DE SUPORTE

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.  Desenvolvimento  para  web:  Linguagem  PHP, 

HTML, xHTML, XML, CSS,  JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de rede; 

Topologias;  Equipamentos  de  conexão e  transmissão;  Modelo OSI  da ISO;  Arquitetura  e 

protocolos TCP/IP;  Nível de aplicação TCP/IP:  DNS, FTP, NFS, TELNET,  SMTP,  HTTP e 

SNMP.  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. Norma ISO 27001. Desenvolvimento de Sistemas. Processo de Software. Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML).  Garantia  de  Qualidade  de  Software.  Técnicas  de  Teste  de 

Software. Banco de Dados: Conceitos e arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados  (SQL  SERVER  2005);  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).  Hardware:  Dispositivos  de  Armazenamento,  Gerenciamento  de 

Memória, Tipos de Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Placa Mãe, Interfaces paralela, 

serial, IDE, USB. Configuração de Microcomputadores. Microprocessadores, Barramentos.

CARGO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.  Desenvolvimento  para  web:  Linguagem  PHP, 

HTML, xHTML, XML, CSS,  JAVASCRIPT. Redes de Computadores: Arquiteturas de rede; 

Topologias;  Equipamentos  de  conexão e  transmissão;  Modelo OSI  da ISO;  Arquitetura  e 

protocolos TCP/IP;  Nível de aplicação TCP/IP:  DNS, FTP, NFS, TELNET,  SMTP,  HTTP e 

SNMP.  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. Norma ISO 27001. Desenvolvimento de Sistemas. Processo de Software. Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML).  Garantia  de  Qualidade  de  Software.  Técnicas  de  Teste  de 

Software. Banco de Dados: Conceitos e arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados  (SQL  SERVER  2005);  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).  Hardware:  Dispositivos  de  Armazenamento,  Gerenciamento  de 

Memória, Tipos de Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Placa Mãe, Interfaces paralela, 

serial, IDE, USB. Configuração de Microcomputadores. Microprocessadores, Barramentos.

CARGO: TÉCNICO EM AUTO CAD

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:



Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO CIVIL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). Topografia. Movimento de Terras. Locação de 

obras.  Sondagens.  Estradas:  Projeto  geométrico,  drenagem,  obras  especiais,  pontes. 

Princípios básicos de construção. Detalhamento, desenvolvimento e interpretação de projetos 

de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto. Manutenção de via 

permanente.  Normas de Desenho Técnico,  de Arquitetura,  de Instalações e  de Estrutura. 

Escalas. Cotagem. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.



CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Cálculo de Volumes. Ciclo Hidrológico. Abastecimento de Água: Demanda e consumo de 

água; Vazão; Redes de Distribuição; Qualidade da água e padrão de potabilidade; Princípios 

do Tratamento de Água. Princípios do Tratamento de Esgotos: DQO, DBO. Resíduos Sólidos. 

Informações básicas sobre aterros sanitários. Informações básicas sobre estudos de Impacto 

Ambiental. Resolução CONAMA no 357/05.

CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: TÉCNICO EM TURISMO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

1.  Conhecimentos  Gerais  do  Turismo:  1.1  Planejamento  do  Turismo.  1.2  Conceituação  e 

organização do turismo. 1.3 Análise estrutural do Turismo. 1.4 Tipologia do Turismo. 1.5 

Legislação sobre o Turismo. 1.6 Mercado do Turismo. 1.7 Sociologia do Lazer e do Turismo. 

1.8 Hotelaria. 1.9 Turismo e Meio Ambiente. 2.0 Turismo e aspectos da cultura. 2.1 Marketing 

Turístico.  2.2  Tipos  de  Eventos.  2.2  Planejamento  e  organização  em  eventos.  2.3 

Caracterização,  planejamento  e  organização  do  turismo  rural.  2.  Aspectos  específicos  da 

atividade  turística:  2.1  Noções  Básicas  do  Plano  Nacional  do  Turismo.  2.2  Domínio  de 

tópicos  atuais  e  relevantes  de  diversas  áreas,  tais  como:  desenvolvimento  sustentável, 

economia  solidária,  ecologia,  política,  economia,  sociedade  e  educação.  2.3  Atividades 

relativas ao turismo no Paraná e no Brasil.

CARGO: TÉCNICO EM WEB DESIGNER

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

A Internet. O Webdesigner. Objetivos de Web Sites. Planejamento de Web Sites. Etapas do 

Desenvolvimento de Web Sites. Estruturação do Web Site. Conteúdo do Web Site. Mídias 

para o Web Site: Imagens, Vídeos, Animações Interativas. Web Sites Dinâmicos. Tecnologias 

disponíveis. Manutenção de conteúdo de Web Sites. A formação de um Webdesigner.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 de1978 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.

CARGO: TÉCNICO FISCAL AMBIENTAL

PORTUGUÊS:



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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas 

organizações;  Prevenção  de  poluição;  Valorização,  eliminação/tratamento  de  resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na concepção 

de materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, embalagem, 

transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções básicas 

de atendimento ao público.

CARGO: TÉCNICO FISCAL URBANISTICO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Lei Orgânica do Município de Paranaguá; Lei de Zoneamento do Município de Paranaguá; 

Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de Paranaguá; Cálculo de 

Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de Segurança 

do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de Informática.

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Processos  de  Terapia  Ocupacional:  avaliação,  recursos  terapêuticos,  modelo  de  situação, 

materiais e instrumentais; Analise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal; 

Áreas  de  atuação:  saúde  mental,  habilitação/reabilitação.  A  importância  do  Terapeuta 

Ocupacional  na equipe interdisciplinar.  Ocupação Terapêutica:  princípios e  fundamentos. 

Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento terapêutico ocupacional nas áreas 



da  neurologia,  traumato-ortopedia  e  reumatologia.  Terapeuta  Ocupacional  na  área 

neuromusculo-esquelética; Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental;  Modelos de 

Terapia Ocupacional – positivista, humanista, materialista; Terapia Ocupacional aplicada à 

saúde mental; Princípios básicos, fundamentos teóricos para a pratica; Código de Ética dos 

Profissionais.

CARGO: TOPÓGRAFO

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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.

CARGO: TORNEIRO MECÂNICO

PORTUGUÊS:

 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.

MATEMÁTICA:

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.

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

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 torneiro mecânico. 

CARGO: WEB DESIGNER

PORTUGUÊS:

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.

MATEMÁTICA:



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.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Paranaguá.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

A Internet. O Webdesigner. Objetivos de Web Sites. Planejamento de Web Sites. Etapas do 

Desenvolvimento de Web Sites. Estruturação do Web Site. Conteúdo do Web Site. Mídias 

para o Web Site: Imagens, Vídeos, Animações Interativas. Web Sites Dinâmicos. Tecnologias 

disponíveis. Manutenção de conteúdo de Web Sites. A formação de um Webdesigner.


