
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA
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

N Í V E L  F U N D A M E N T A L  C O M P L E T O / I N C O M P L E T O

COMUNS A TODOS OS CARGOS

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: História  do  Município  de  Tamboara  e  do  Estado  do  Paraná.  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.

N Í V E L  M É D I O

COMUNS A TODOS OS CARGOS 

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: História do Município de Tamboara e do Estado do Paraná. 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.

CARGO: 201 – AGENTE ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  Específicos:  Aspectos  gerais  da  redação  oficial;  Gestão  de  Qualidade  (Ferramentas  e  Técnicas); 
Administração e Organização; Serviços Públicos (Conceitos – Elementos de Definição – Princípios – Classificação); Atos e 
Contratos Administrativos; Empresa Moderna; Empresa Humana; Relações Humanas e Interpessoais; Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei nº 8.666/93 e alterações promovidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. 

CARGO: 202 – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS

Conhecimentos Específicos: Processo saúde-doença.  Vigilância em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde.. 
Sistema Único de Saúde (lei 8080/90). Saneamento básico e saúde. . Práticas de campo: reconhecimento de problemas de 
saúde e fatores de risco. Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças reemergentes. 
Trabalho e saúde - prevenção de doenças associadas ao trabalho. Cuidados e medidas de controle do calazar. Dengue. 
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Esquistossomose e Doença de Chagas.

CARGO: 203 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Conhecimentos Específicos:  Conhecimento e procedimentos de serviços profilaxia e política sanitária, vigilância sanitária, 
inspeção de estabelecimentos onde sejam comercializados,  distribuídos ou fabricados alimentos,  coleta  de amostras de 
gêneros alimentícios para análise em laboratório, interdição da venda de alimentos e outros produtos impróprios ao consumo e 
uso humano, inspeção rotineira em açougues e matadouros, inspeção de hotéis, restaurantes, hospitais, estabelecimentos de 
ensino, clubes de recreação, edificações particulares, orientação às normas de higiene sanitária, elaboração de relatórios de 
inspeção. 

CARGO: 204 – RECEPCIONISTA

Conhecimentos  Específicos: Noções  gerais  sobre  processos  de  arquivo  de  documentos.  Correspondência  comercial 
(recepção e emissão). Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. 

N Í V E L  T É C N I C O

COMUNS A TODOS OS CARGOS 

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: História do Município de Tamboara e do Estado do Paraná. 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.

CARGO: 301 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos  Específicos:  Fundamentos  de  Enfermagem.  Lei  do  exercício  profissional  .Ética  e  legislação 
profissional.Noções de Farmacologia.  Admissão,  alta,  óbito.Assistência  de enfermagem ao exame físico.Enfermagem nos 
exames complementares.Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. 
Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica,  emergências,  clínica médico-cirúrgica,  pediatria,  psiquiatria, 
ginecologia e obstetrícia, neonatologia.Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de 
vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos 
técnicos  relacionados ao  conforto  e  à  segurança  do  paciente:  higiene,  massagem de  conforto,  posições  para  exames, 
transporte do paciente e paciente terminal.Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas 
de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e 
antissepsia, esterilização,controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica 
médica,  cirúrgica,  pré  e  pós  operatório,  emergências,  hemorragia,  envenenamento,  choque,  queimaduras,  insuficiência 
respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, 
assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar.

CARGO: 302 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Conhecimentos Específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: 
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico /  
indicadores de saúde.  Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. 
Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, 
cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: 
técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. 
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Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais 
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos 
em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o 
seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – 
conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. 
Radiologia  odontológica:  cuidados,  técnicas  de  revelação.  Programa Saúde  da  Família:  atribuições  específicas,  filosofia, 
objetivos, métodos de trabalho.

N Í V E L  S U P E R I O R

COMUNS A TODOS OS CARGOS 

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: História do Município de Tamboara e do Estado do Paraná. 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.

CARGO: 401 – FARMACÊUTICO

Conhecimentos  Específicos:  1.  Legislação  farmacêutica,  ética  profissional,  gestão  da  farmácia  hospitalar,  sistema  de 
distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de 
formulações;  manipulação de fórmulas magistrais e oficinas;  estabilidade de formulações extemporâneas;  unitarização de 
medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e 
estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções 
para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação 
de  quimioterápicos  antineoplasicos;  validação  de  processos.  cálculos  em  farmácia,  gestão  de  estoque:  aquisição, 
armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias 
de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem na 
ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em 
populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: insuficiência 
renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo 
de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática 
clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; 
controle  e  seguimento  de  paciente;  problemas  relacionados  ao  medicamento;  monitorização  da  farmacoterapia; 
farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos gerais; 
análise  custos-benefício,  custo-utilidade  e  custominimização.  7.  Seleção  de  medicamentos:  conceitos;  padronização  de 
medicamentos.

CARGO: 402 – ODONTÓLOGO

Conhecimentos  Específicos:   Modelos  de  Atenção  Odontológica  (promoção  de  saúde  e  prevenção  em saúde  bucal, 
programas em serviços  públicos  odontológicos).  Saúde  Pública:  Organização  dos  Serviços  de  Saúde  no  Brasil  -  SUS: 
legislação,  princípios,  diretrizes,  estrutura e  características.  Indicadores de saúde,  sistema de notificação  e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. ESF -Estratégias Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Anestesiologia; Biossegurança no 
Trabalho; Cardiologia; Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no 
Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e 
toxicidade); Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas 
e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares,  ajuste  oclusal,  movimentos oclusivos,  posições:  relação 
cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica); Odontopediatria; Patologia (lesões 
de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos proliferativos); Periodontia (prevenção e tratamento das doenças 
periodontais);  Prótese;  Semiologia  e  Tratamento  das  Afecções  dos  Tecidos  Moles  Bucais;  Terapêutica  e  farmacologia 
(analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, antidepressivos, anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).
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CARGO: 403 – MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos  Específicos:  Ética  Médica.  Indicadores  de  mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e 
desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, 
Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios 
cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. 
Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência 
respiratória  aguda,  Pneumopatias  agudas e derrames pleurais.  Distúrbios  metabólicos  e  endócrinos:  Acidose  e  alcalose 
metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios 
neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 
Glomerulopatias,  Infecções do trato urinário,  Insuficiência renal aguda e crônica,  Síndrome hemolítico-urêmica,  Síndrome 
nefrótica.  Distúrbios  onco-hematológicos:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores 
sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças 
Infecto-contagiosas:  AIDS,  Diarréias  agudas.  Doenças infecciosas  comuns da  infância.  Estafilococcias  e  estreptococcias. 
Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses 
respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.

CARGO: 404 – PROFESSOR 

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de princípios de ministração do ensino (igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber;  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  respeito  à  liberdade e apreço à tolerância,  valorização do 
profissional da educação escolar, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extra-
escolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais), elaboração e aplicação de proposta pedagógica, 
elaboração e cumprimento de plano de trabalho, estabelecimento de estratégias de desenvolvimento para crianças PNEs, 
articulação escola-comunidade, planejamento, organização e execução de ações inerentes ao desenvolvimento integral da 
criança, acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança; criação e aplicação de recursos didáticos; noções de 
organização da educação básica e princípios e fins da educação nacional (LDB Lei Federal nº 9394/96), diretrizes curriculares 
para a educação Infantil e para o ensino fundamental; parâmetros curriculares nacionais, tendências pedagógicas na prática 
escolar.  Constituição  Federal:  Dos  Princípios  Fundamentais;  CAPÍTULO  III  -  DA EDUCAÇÃO,  DA CULTURA  E  DO 
DESPORTO – Seção I. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Gestão democrática da 
escola. Educação na perspectiva crítica. A psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 

CARGO: 405 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Conhecimentos Específicos: 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.
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