
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 1  –  D O S  C O N T E Ú D O S 
P R O G R A M Á T I C O S

C O M U N S  A O S  C A R G O S  D E  N Í V E L  F U N D A M E N T A L  

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no 
texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos verbos; conjugações verbais; colocação de pronomes 
nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das palavras quanto ao número de 
sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; usos de “porque”, “por que”, “porquê”, “por quê”; usos de “mau” e “mal”; semântica: sinonímia, antonímia.

MATEMÁTICA
Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no 
divisor. Resolução de situações problema.

CONHECIMENTOS GERAIS 
Noções gerais sobre a vida econômica, social,  política,  tecnológica,  relações exteriores,  segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas  do  conhecimento  juntamente  com suas  vinculações  histórico-geográficas  em nível  nacional  e  internacional.  Descobertas  e 
inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e 
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

C O M U N S  A O S  C A R G O S  D E  N Í V E L  M É D I O

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; 
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de 
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos 
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe 
da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e 
suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e 
modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação 
pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador 
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto 
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas 
do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: 
literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

CARGO 201: AGENTE DE APOIO DE CENTRO EDUCACIONAL
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis 
sociais e formação da personalidade; Noções básicas de atendimento ao público; Organização do local de trabalho;

CARGO 202: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Generalidades e conceitos fundamentais em enfermagem. Normas de biossegurança: desinfecção e uso de aparelhos; esterilização de 
materiais;  descarte  de  material  biológico;  lavagem  das  mãos;  uso  de  equipamento  de  proteção  individual.  Administração  de 
medicamentos: via oral,  via sublingual, via retal, via parenteral,  venóclise, oxigenoterapia, instilação. Assistência de enfermagem a 
pacientes  portadores  de  feridas.  Enfermagem  em clínica  médica:  sistemas  digestório,  respiratório,  endócrino,  urinário;  afecções 
cardiovasculares, hematopoiéticas, reumáticas, neurológicas, neoplásicas. Enfermagem em clínica cirúrgica: complicações operatórias; 
principais cirurgias; Enfermagem em centro cirúrgico; Sinais vitais: técnicas de verificação de temperatura, pressão arterial,  pulso, 
movimentos respiratórios; anotações de enfermagem. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Atendimentos de urgência e 
emergência.

CARGO 203: BOMBEIRO
Prevenção e combate  a incêndios: Princípios básicos do fogo , elementos da combustão, classes de incêndio , formas de transmissão do 
calor, métodos de combates a incêndios, sistemas de combate a incêndios e código de prevenção contra incêndios CB PR / 09
Primeiros  socorros:  cinemática  do  trauma,  equipamentos  para  trabalhos  em  primeiros  socorros,  sinais  vitais  ,abordagem  primaria  e 
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secundaria, traumas, hemorragias ,choques, queimaduras, intoxicações, fraturas,imobilizações, afogamentos, parada  cardio  respiratória, 
transporte de vitimas e condução de veículos de emergência. Direção defensiva.

CARGO 204: FISCAL DE OBRAS, POSTURA E URBANISMO
Conhecimento e procedimentos de vistoria  para  verificação de alvará de  licença de construção;  acompanhamento do andamento  de 
construções autorizadas, representação de construções clandestinas, verificação de denúncias de irregularidade, emissão de pareceres em 
requerimentos sobre construção, reforma e demolição de prédios, fiscalização de instalações de água e esgoto em prédios novos, certidões 
de localização, fiscalização de loteamentos, calçamentos e logradouros públicos, lavratura de autos de infração.

CARGO 205: FISCAL DE TRIBUTOS
Aspectos gerais da Redação Oficial; Atendimento ao público; Noções gerais sobre processos de arquivo e organização de documentos; 
Normas gerais de direito tributário; Tributos e outras receitas municipais. Noções gerais de Direito Tributário, Comercial, Constitucional, 
Administrativo. Noções Gerais de Contabilidade Geral.

C O M U N S  A O S  C A R G O S  D E  N Í V E L  S U P E R I O R

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; 
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de 
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos 
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe 
da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e 
suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e 
modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação 
pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador 
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto 
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas 
do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas 
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: 
literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

CARGO 401: ADMINISTRADOR HOSPITALAR
Administração Financeira e Orçamentária: Matemática financeira aplicada (Juros e desconto simples, Juros e Descontos Compostos, Taxas 
proporcionais  e  equivalentes,  Taxas  nominal  e  efetiva.),  estratégias  e  decisões  financeiras,  administração  de  estoques,  decisões  de 
financiamentos,  administração  de  riscos,  preços  e  custos,  planejamento  e  controle  financeiro,  orçamentos.  Funções  Administrativas:  
Planejamento, Organização, Direção e Controle. Metodologia de Custos. Gestão da Qualidade. Atendimento ao público. Trabalho em Equipe. 
Gestão de Pessoas: Administração de Cargos e Salários, Planejamento Estratégico de RH, Treinamentos. Tipos de Auditoria Hospitalar.  
Unidades Hospitalares.  Pronto Atendimento. Gestão de Farmácia Hospitalar. Compras e consumo de medicamentos e material médico-
hospitalar. Despesa Pública: conceito, classificação da despesa orçamentária,  despesa extra-orçamentária,  processamento de despesas, 
restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. Receita Pública: receita, classificação, processamento, receita extra-orçamentária. Bens 
Públicos: conceito, classificação e utilização.  Serviços Públicos: conceito, classificação, formas de execução.

CARGO 402: ENFERMEIRO
Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política 
Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Prevenção e Promoção a Saúde. Política Nacional de 
Humanização. Atividades de Capacitação em Serviço.  Aleitamento Materno. Biossegurança nas Ações de Saúde. Ações de enfermagem na 
promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. Assistência de enfermagem à 
criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no pré–natal. 
Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Doenças 
crônicas não trasmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas. ; Cuidados com o paciente portador de patologias da vias  
respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina ; infarto do 
miocárdio;  pericardite.  O  processo  de  envelhecimento  nos  aspectos  fisiológicos,  sociais  e  patológicos.   Vigilância  em  Saúde.  Perfil  
epidemiológico da comunidade. Sistemas de Informação em Saúde. Enfermagem Perioperatória. Enfermagem em urgência e emergência: 
Controle  do  choque  hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de  ressuscitação  em  emergência; 
prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.

CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL
Topografia: fundamentos de Topografia (medições, cálculos e representações de ângulos e distâncias). Planimetria. Altimetria. Curvas de nível. 
Escalas. Instrumentos topográficos. Taqueometria. Desenho topográfico. Nivelamento. Cálculo de áreas e volumes. Locação de projetos. 
Mecânica dos fluidos.  Estática dos fluidos.  Cinemática dos fluidos. Escoamento dos fluidos incompressíveis. Quantidade de movimento. 
Escoamento dos fluidos reais. Semelhança e análise dimensional. Cálculo de condutos. Escoamento permanente em canais. Medidas de 
escoamento.  Escoamento de fluidos ideais  compressíveis.  Recursos hídricos.  Ciclo  hidrológico.  Balanço hídrico.  Meteorologia.  Métodos 
hidrológicos. Cheias. Estiagens. Obras hidráulicas (barragens e vertedouros). Saneamento ambiental. A biosfera e seu equilíbrio. Fatores que 
comprometem a salubridade ambiental. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. A preservação dos recursos naturais. Estruturação e 
reestruturação sanitária das cidades. Qualidade da água. Noções de tratamento de água para abastecimento. Dimensionamento de sistemas 
públicos de abastecimento de água para zona rural e urbana. Sistemas de tratamento de esgoto. Estruturas. Diagramas de esforços em vigas e 

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, página 2 de 3.



pórticos planos de estruturas isoestáticas. Dimensionamento de estruturas de concreto aramado (flexão de vigas, torção de vigas, flexão de 
lajes, torção de lajes, pilares). Patologia das estruturas de concreto armado. Técnicas de recuperação e reforço de estruturas de concreto. 
Manutenção preventiva  das estruturas.  Estruturas  metálicas.  Estruturas  de  madeira.  Estruturas de concreto  pretendido.  Estruturas  pré-
moldadas. Fundações: tipos de fundações. Dimensionamento, aplicação e execução de fundações. Rebaixamento do lençol freático e recalque 
de fundações. Mecânica dos solos. Geologia. Investigações geotécnicas. Análise granulométrica. Índices físicos. Compactação dos solos. 
Classificação dos solos. Distribuição de pressão nos solos. Permeabilidade dos solos. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de 
terra e contenções. Estabilidade de taludes. Noções de Direito Civil (desapropriações, servidão, posse, propriedade, indenização), Noções de 
Direito Processual (prova pericial, perito, assistente técnico, laudo pericial, quesitos), Noções de Perícias judiciais. Avaliações de imóveis. 
Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento sanitário: unidades constituintes, projeto arquitetônico, elétrico, estrutural e 
paisagismo, especificações técnicas, equipamentos, dimensionamento, orçamento, obras e operação.

CARGO 404: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física; atividade física e saúde; crescimento e desenvolvimento; 
aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação física; política educacional e educação física; cultura e educação 
física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. 

CARGO 405 e 406: PSICÓLOGO
Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As 
etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. História das Políticas de Saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).  
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional.

CARGO 407: TÉCNICO DESPORTIVO
Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Lazer. O corpo e o lúdico. Políticas Públicas (lazer e 
esporte).  Atividades de recreação e lazer.  Metodologia do treinamento desportivo.  Compreensão do desenvolvimento motor.  Legislação 
esportiva. Lesões esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros socorros.”
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