
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

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: ASSISTENTE 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: 

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e 

formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço 

Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; 

Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. 

Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O 

projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na 

política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência 

Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei nº. 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência 

Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

 

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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, 

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 PERITO 

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. Medicina Legal: introdução, histórico; conceito. 2. Perícia médico-legal: perito; documentos 

médicos; laudos periciais, modelos e interpretação; aspectos da ética médica, bioética. 3. 

Antropologia forense: identidade e identificação; métodos antigos e recentes; biometria 

médica. 4. Traumatologia forense I: conceito, aspectos jurídicos. 5. Traumatologia forense II: 

agentes mecânicos. 6. Traumatologia forense III: outros agentes -físicos, químicos, físico-

químicos. 7. Traumatologia forense IV: exames complementares; laudos; discussão; aspectos 

éticos. 8. Infortunística: a) sexologia forense; introdução; técnicas de exames, aspectos éticos; 

b) sexologia forense: sedução e estupro, métodos de exames, elaboração, interpretação do 

laudo e quesitos; c) ato libidinoso: conceito, aspectos médicos; d) casamento: impedimentos, 

nulidade e anulabilidade; e) gravidez e aborto: conceitos clínicos e jurídicos, provas 

laboratoriais, discussão, controle de natalidade, métodos; f) vínculo genético e exclusão de 

paternidade: aspectos médicos e jurídicos. 9. Toxicologia forense: a) drogas: conceito e 

classificação, métodos de exames; b) aspectos médicos, sociais e jurídicos; c) embriaguez: 

aspectos médicos e jurídicos. 10. Tanatologia forense: aspectos médicos, éticos e jurídicos da 

morte; necrópsia -classificação, técnica, retirada dos órgãos; direito do morto -transplantes e 

legislação. 11. Provas da morte: docimasia; declaração de óbito e implicações médico-legais; 

causa jurídica da morte; mortes violentas e mortes naturais. 12. Noções de Processo Penal: 

Código de Processo Penal - artigos 158 a 184 e artigos 275 a 281. 

 

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: 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: 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 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: 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. 

 


