
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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  3 0 / 2 0 1 2
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

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  Umuarama e  do  Estado  da  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 e 402 – 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: 403 – MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA

Conhecimentos Específicos: Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência 
pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. 
Doença  hemolítica  perinatal.  Gravidez  na  adolescência.  Doença  hipertensiva  específica  da  gravidez:  pré-eclampsia  e 
eclampsia.  Vulvovaginites.  Endometriose,  doença  inflamatória  pélvica.  Infecção  geniturinária.  Oncologia  ginecológica, 
neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e 
malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de 
placenta.  Sexualidade  humana,  disfunção  sexual  e  violência  sexual.  Endoscopia  Ginecológica  (Videoisteroscopia  e 
Videolaparoscopia).  Incontinência  urinária  e  prolapsos  e  distúrbios  do  assoalho  pélvico.  Anatomia  da  pelve  feminina  e 
embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. 
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Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência. 

Cargo: 404 – 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, Diarreias 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.
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