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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino e Masculino), Borracheiro, 
Carpinteiro, Coletor, Eletricista de Manutenção, Lavador de Veículos, Marceneiro, 
Mecânico (Máquinas Pesadas), Operador de Equipamentos I, Operador de 
Equipamentos II, Operador de Máquina Costal, Pedreiro, Soldador/Serralheiro, 
Técnico em Manutenção (Computador e Impressora), Tratorista. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 
 
CARGOS: Auxiliar Administrativo, Desenhista, Médico Infectologista, Médico 
Neurologista, Médico Psiquiatra e Médico do Trabalho. 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das 
palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; número – 
singular e plural) e Interpretação de Texto. Emprego dos pronomes. Regência nominal e 
verbal. Concordância nominal e verbal. 
 
2. MATEMÁTICA 
 
CARGOS: Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino e Masculino), Borracheiro, 
Carpinteiro, Coletor, Eletricista de Manutenção, Lavador de Veículos, Marceneiro, 
Mecânico (Máquinas Pesadas), Operador de Equipamentos I, Operador de 
Equipamentos II, Operador de Máquina Costal, Pedreiro, Soldador/Serralheiro, 
Técnico em Manutenção (Computador e Impressora), Tratorista. 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três 
simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CARGOS: Auxiliar Administrativo, Desenhista, Médico Infectologista, Médico 
Neurologista, Médico Psiquiatra e Médico do Trabalho. 
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. 
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3. NOÇÕES DA LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 
 
CARGOS: TODOS 
 
Artigos 7º e 37 ao 41 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Lei Municipal 
Complementar nº 239/98 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Maringá). Lei 
Municipal Complementar nº 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de 
Maringá). 
 
4. CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Maringá; Noções básicas de portaria, 
decreto, ofício, arquivo; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; 
Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de 
informática. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO) 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de 
alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em 
geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e 
conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; 
Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene 
Pessoal, ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas de limpeza de prédios 
públicos. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Boas Maneiras. Comportamento no 
ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e 
praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Serviços de lavoura. 
Aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Limpeza de peças e 
oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados 
na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e 
com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. 
Noções de primeiros socorros. 
 
CARGO: BORRACHEIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito 
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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 
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: COLETOR 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito 
de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de coleta de lixo. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo 
com a descrição do cargo. 
 
CARGO: DESENHISTA 
Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas ABNT. 
Representação de projetos. Projetos de modificação e acréscimos. Elementos básicos do 
projeto: etapas de projeto, plantas baixa e de situação, fachadas, cortes e detalhes. Noções de 
topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico. Locação de obras. Tecnologia das 
construções. Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e Corel Draw. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos 
utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos 
e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos 
elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças 
defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. 
Normas de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
Primeiros socorros: papel do socorrista. Parada cardiorespiratória. Entorses, luxações e 
fraturas. Vertigens, desmaios e convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas 
acidentadas. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
CARGO: LAVADOR DE VEÍCULOS 
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. 
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CARGO: MARCENEIRO 
Ferramentas de trabalho. Noções sobre Segurança do trabalho. Madeiras e seus derivados. 
Juntas e encaixes. Revestimento. Metrologia. Habilidades, destrezas e manuseios com 
máquinas operatrizes para madeiras que permitam o corte, aparelhamento, esquadrejamento e 
furação. Habilidades, destrezas e manuseios com ferramentas portáteis como furadeira, 
lixadeira entre outras. Habilidades em executar serviços de confecção ou reparação em peças 
ou artefatos de madeira. Domínio e conhecimento em revestimento de madeira com fórmicas 
e lâminas de madeira. Leitura e interpretação de desenhos. Assuntos relacionados à sua área 
de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho. 
 
CARGO: MECÂNICO (VEÍCULOS PESADOS) 
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas 
de mecânica de veículos e máquinas pesadas. Funcionamento dos principais componentes de 
um motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um 
motor à combustão. Parte elétrica de veículos pesados. Sistema de suspensão e frenagem de 
veículos pesados. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do 
cargo. 
 
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das 
seguintes doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença 
Meningocóccica; Doença Pneumocóccica; Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Esquistossomose; Estafilococcias; Exantemáticas: Sarampo, 
Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; Histoplasmose; Infeções Hospitalares; 
Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose; 
Parasitosse Intestinais; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Síndrome Respiratória 
Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência, indicações terapêuticas e 
profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos. Políticas Públicas do 
SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e 
de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA 
Doenças inflamatórias/infecciosas do SNC. Doenças hereditárias e degenerativas do SNC. 
Doenças  desmielinizantes.  Doenças cérebro-vasculares. Epilepsias.  Convulsões na infância. 
Retardo do desenvolvimento Neuro-psicomotor. Tumores. Cefaléias. Neuroparasitoses. 
Transtornos do sistema nervoso periférico. Neuroimunologia.  Neuroimagem. Exames 
complementares.  Epidemiologia. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 
de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política 
Nacional de Promoção de Saúde. 
 
 
 



P
R
E
F
E
IT

U
R

A 
DO

 MUNICÍPIO DE M
A
R
IN

G
Á

ESTADO DO PARANÁ 

                                                                        
 
 
 
 

                                       

                                   

                                       

 

 61 

 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso 
de substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos 
do humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoforme. 
Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. 
Transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos 
do desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início 
usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação. Políticas Públicas do SUS: Lei 
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
Conhecimentos gerais na área médica – saúde pública: A história do Sistema de Saúde no 
Brasil – Sistema Único de Saúde, princípios, diretrizes e financiamento; Organização do 
Sistema de Saúde; Atenção primária à saúde: Conceitos e características; Estratégia de Saúde 
da Família: Conceito e características; Epidemias – Indicadores da Saúde; Prevenção de 
doenças e agravos à saúde; Problemas de saúde pública no Brasil; Programas de saúde. 
Conhecimentos específicos em Medicina do Trabalho: A organização laboratorial em 
anatomia patológica e citopatologia. Métodos de obtenção de materiais cito e 
histopatológicos. Fixação e transporte do material biológico. A gestão da qualidade em 
laboratório de patologia nas fases pré-analítica, analítica e pós. Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005. Legislação em vigilância sanitária – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde. Disponível no site: 
www.anvisa.gov.br/legis/index.htm. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 
07 de dezembro de 2004. Legislação em vigilância sanitária – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Ministério da Saúde. Disponível no site: www.anvisa.gov.br/legis/index.htm. 
Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005. Ministério do Trabalho e Emprego. Aprova a 
norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde). 
Disponível no site: www.anvisa.gov.br/e-legis/. Lei Estadual nº 13.331, de 23 de dezembro de 
2001 e seu Decreto nº 5.711, de 23 de maio de 2002 – Dispõe sobre a organização, 
regulamentação e fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no Estado do 
Paraná. Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 – Define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lei Orgânica de Saúde 
nº 8.080/90. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL 
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 operador de máquina costal. 
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CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; Deliberações; 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator e implementos e outras 
máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com 
a descrição do cargo. 
 
CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS II 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; Deliberações; 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza 
de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira e 
outras máquinas rodoviárias e conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 
descrição do cargo. 
 
CARGO: PEDREIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e 
concretos. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, 
de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
conceitos, causas e prevenção; normas de segurança; conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 
 
CARGO: SOLDADOR/SERRALHEIRO 
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: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (COMPUTADOR E IMPRESSORA) 
Domínio em ambiente de rede, com compartilhamento de impressoras e arquivos, 
configurações de IP e etc.; integração de microcomputadores. Domínio na instalação e 
configuração de sistemas operacionais Linux e Windows (98/2000/XP/2003/2008/Vista). 
Cabeamento estruturado, e estruturas de redes de computadores. Manutenção preventiva e 
corretiva de computadores. Pacote Office 2000/XP/2003/2007. Internet Explorer. Conceitos e 
Hardware. Conectividade e configuração de ambiente de usuário. Configuração de antivírus e 
remoção de vírus. Sistemas de Arquivos. Noções básicas de manutenção em impressoras 
matriciais, laser e toner. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Noções básicas de 
segurança do trabalho. 
 
CARGO: TRATORISTA 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; Deliberações; 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: trator e implementos e outras 
máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com 
a descrição do cargo. 
 


