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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa:  Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia oficial; Acentuação gráfica. Substantivo; 

Adjetivo; Pronome; Verbo. Termos essenciais da oração Sentido conotativo e denotativo. Compreensão e interpretação de textos.

Raciocínio Lógico e Matemático:  Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação: analogias, inferências, 

deduções e conclusões.

Conhecimentos do Município:   Aspectos físicos, geográficos, históricos, sociais, culturais, demográficos e econômicos do 

município  de  Jardim  Alegre/PR  e  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jardim  Alegre  disponível  no  endereço  eletrônico 

www.jardimalegre.pr.gov.br 

CARGO 101: AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em 

saúde, Proteção Social. 2. Noções Básicas sobre as Relações  Humanas. 3. Higiene, saúde e cuidado. 4 Ética profissional. 5.  

Plano nacional de convivência familiar e comunitária. 6. Articulação em redes. 7. Visita domiciliar.

CARGO 102: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)

Conhecimentos Específicos:  Noções básicas de segurança  patrimonial e pessoal. Limpeza e conservação predial, de 

móveis e de  materiais. Defesa do patrimônio público relacionado a atos de vandalismo. Noções básicas de pintura predial e de 

móveis. Transporte e movimentação de materiais em geral. Conhecimento de ferramentas, materiais e equipamentos usados 

em pequenos reparos prediais e de móveis. Materiais e ferramentas usados em pequenos reparos hidráulicos e elétricos. 

Segurança no trabalho; condições e atos inseguros, conhecimento e uso de EPI, procedimentos de segurança.

CARGO 103: CUIDADOR SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em 

saúde, Proteção Social. 2. Noções Básicas sobre as Relações  Humanas. 3. Higiene, saúde e cuidado. 4 Ética profissional. 5.  

Plano nacional de convivência familiar e comunitária. 6. Articulação em redes. 7. Visita domiciliar.

CARGO 104: SERVENTE (FEMININO)

Conhecimentos Específicos: Noções de higiene e limpeza. Conservação das instalações prediais. Materiais de limpeza e 

sua utilização. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Prevenção de Acidentes. 

Limpeza dos diferentes espaços. Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; limpeza de paredes, tetos, portas, 

rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias. Polimento de objetos, peças e 

placas de metal. Transporte de móveis, máquinas e utensílios. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, 

desinfetante e defensivo. Zelo do patrimônio. Ética profissional. Direitos e Deveres do Funcionário Público.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 201: AGENTE ADMINISTRATIVO E 203: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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. 
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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. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para 

todo”, “existe” e suas variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas 

variações.  Conjuntos;  as  relações  de  pertinência,  inclusão  e  igualdade;  operações  entre  conjuntos,  união,  interseção  e 

diferença. Os principais conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e 

outras); prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de custos, duração, 

outras); contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras).

Informática: Conceitos  básicos  em  Informática  (fundamentos,  hardware,  software,  memórias,  unidade  central  de 

processamento,  dispositivos  de  entrada/saída);  Sistema  Operacional  Windows  (configurações  básicas,  manipulação  de 

arquivos e pastas); Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access); Conhecimentos básicos de Internet (browser, www, e-

mail, ftp, chat);Backup; Antivírus.

Conhecimentos do Município:   Aspectos físicos, geográficos, históricos, sociais, culturais, demográficos e econômicos do 

município  de  Jardim  Alegre/PR  e  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jardim  Alegre  disponível  no  endereço  eletrônico 

www.jardimalegre.pr.gov.br 

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  Específicos:  1  Noções  em Direito:  direitos  e  garantias  fundamentais.  2.  Ato  administrativo:  conceito, 

requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração 

pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da 

função pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito 

princípios, fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade 

administrativa. 7. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. lei nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993, e suas 

alterações. 8.1 disposições Gerais: Princípios e definições. 8.2 Licitações e contratos. 8.3 Licitações: modalidades, limites e 

dispensa.  8.4  contratos:  disposições  preliminares,  formalização,  alteração,  execução,  inexecução e  rescisão.  8.5  Pregão 

eletrônico Lei 10.520 de 17 de julho de 17 de julho de 2002, e alterações. 9 Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo  

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO 203: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  Específicos:  1 Noções  em Direito:  direitos  e  garantias  fundamentais.  2.  Ato  administrativo:  conceito, 

requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração 

pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da 

função pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito 

princípios, fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade 

administrativa. 7. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo 

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 202: AGENTE DE SAÚDE (ENDEMIAS) E 204: PROFESSOR

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. 
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Raciocínio Lógico e Matemático: Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para 

todo”, “existe” e suas variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas 

variações.  Conjuntos;  as  relações  de  pertinência,  inclusão  e  igualdade;  operações  entre  conjuntos,  união,  interseção  e 

diferença. Os principais conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e 

outras); prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de custos, duração, 

outras); contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras).

Conhecimentos do Município:   Aspectos físicos, geográficos, históricos, sociais, culturais, demográficos e econômicos do 

município  de  Jardim  Alegre/PR  e  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jardim  Alegre  disponível  no  endereço  eletrônico 

www.jardimalegre.pr.gov.br 

CARGO 202: AGENTE DE SAÚDE (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. 

Esquistossomose e Doença de Chagas.

CARGO 204: 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 idéias 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. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

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. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para 

todo”, “existe” e suas variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas 

variações.  Conjuntos;  as  relações  de  pertinência,  inclusão  e  igualdade;  operações  entre  conjuntos,  união,  interseção  e 

diferença. Os principais conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e 

outras); prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de custos, duração, 

outras); contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras).
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Conhecimentos do Município:   Aspectos físicos, geográficos, históricos, sociais, culturais, demográficos e econômicos do 

município  de  Jardim  Alegre/PR  e  Lei  Orgânica  do  Município  de  Jardim  Alegre  disponível  no  endereço  eletrônico 

www.jardimalegre.pr.gov.br 

CARGO 401: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Conhecimentos  Específicos:  Ética  e  legislação  profissional.  A educação  em saúde  na  prática  do  PSF.  Sistema  de 

informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. 

Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher.  

Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas 

em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e 

agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, 

Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, 

Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde 

Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 

distúrbios  metabólicos  e  endócrinos  gastroenterológicos,  das  doenças  infectocontagiosas,  dos  estados  alérgicos  e 

dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a 

saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na 

internação  domiciliar  e  assistência  Médica  em  domicílio.  Visitas  Domiciliares.  Trabalho  em  equipe  multiprofissional. 

Relacionamento  Interpessoal.  Propedêutica  em  clínica  médica.  Prevenção,  nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos, 

quimioterapicos  e  corticoides.  Epidemiologia,  etiologia  clínica,  laboratório,  diagnostico  diferencial  das  seguintes  afecções: 

Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: 

angina pectoris,  infarto agudo do miocárdio,  hipertensão arterial  sistêmica;  Sistema Hematopoiético:  anemias,  leucoses e 

linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e 

DPOC.

CARGO 402: PSICÓLOGO

Conhecimentos Específicos:  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.
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