
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 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

CARGOS: COVEIRO E PEDREIRO

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; divisão silábica; processos de formação 

de palavras: derivação, composição e outros processos.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 

com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

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 Específicos: Noções  básicas  de:  mecânica,  operação  e  manutenção  preventiva  dos  equipamentos 

automotivos, tais como:retroescavadeira, pá-carregadeira, trator de lâmina, gunidaste de pequeno porte, empilhadeira,

motoniveladora,  patrol  e  outros.  Conhecimento  do  sistema  de  funcionamento  dos  componentes  dos

equipamentos  como:  leitura  do  painel,  alavancas,  nível  de  óleo,  pressão  do  óleo,  de  água,  condições  de  freio,

pneus,  noções  de  controle  e  conhecimento  dos  comandos  dos  equipamentos.  Diagnóstico  de  falhas  de

funcionamento  dos  equipamentos.  Noções  de  profundidade,  força,  distância,  altura,  largura,  comprimento,

dimensões, peso etc. normas de segurança do trabalho. Código Nacional de Trânsito.

CARGO: TRATORISTA

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 Específicos: 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: tratores e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.  Noções básicas de 

mecânica e operação e manutenção preventiva de equipamentos.
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CARGO: BOMBEIRO

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.

Matemática: Conjuntos:  operações e problemas; Conjuntos numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais e reais (operações e 

problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; 

Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o 

grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das 

figuras planas.

Conhecimentos  Específicos:  Noções  de  Primeiros  Socorros  e  Emergência.  Doenças  provocadas  pela  temperatura: 

queimadura, hipotermia. Afogamento. Traumatismos de crânio e raquimedular. Noções de fisiologia dos sistemas cardíaco, 

respiratório e circulatório. Noções de resgate e transporte. Conhecimento e uso de equipamentos. Capacidade de realizar 

exames primários e secundários permitindo uma adequada conduta de atendimento de emergência. Teoria do Fogo, classes de 

incêndio, propagação do fogo, classificação das combustão, combustíveis e sistemas preventivos. Decreto estadual 5.696/2009 

(bombeiro comunitário); decreto 1.393/2009 regulamentação estadual de defesa civil e código de prevenção contra incendio e 

pânico (corpo de bombeiros do Paraná, versão atualizada 2012).

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

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.

Matemática: Conjuntos:  operações e problemas; Conjuntos numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais e reais (operações e 

problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; 

Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o 

grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das 

figuras planas.

Conhecimentos  Específicos: 1.Conceitos  gerais:  ética,  redução  de  danos,  democracia,  rede  social,  direitos  sociais, 

seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência social. 2.Noções Básicas sobre as Relações 

Humanas. 3.Os conselhos de direito:  da criança e do adolescente,  da saúde, da educação e da assistência social.  4.A 

importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. 5.Dinâmica Familiar: noções básicas. 6.A visita familiar 

para Educação em Saúde. 7.A importância da família  no convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. 

8.Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. 9.Unidade Básica de Saúde – UBS. 10. Saúde Pública no Brasil. 11.Lei 
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n.° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

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 Vista e 7 (seven). Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel). 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 Nova Esperança 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.

Conhecimentos Específicos:  ÉTICA PROFISSIONAL: Código de Ética da Fonoaudiologia; Lei n° 6.965/81. AUDIOLOGIA: 

Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição; Avaliação e diagnóstico audiológico; Testes audiológicos para identificação 

das alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpano-ossicular, testes eletrofisiológicos, avaliação e reabilitação do 

processamento auditivo; Intervenção audiológica na criança, adulto e idoso; Intervenção audiológica na saúde do trabalhador; 

Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo e implante coclear; Exame otoneurológico; Terapia 

fonoaudiológica da criança surda; Reabilitação vestibular; Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento 

da audição; PAIR – Perda auditiva induzida por ruído; Trabalho interdisciplinar em Audiologia. DISFAGIA; Anatomia da cavidade 

oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago; Fisiologia da deglutição; Métodos de avaliação nas disfagias; Disfagias em 

recém-nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias em crianças 

com  disfunções  neuromotoras:  conceito,  etiologia,  classificação,  investigação  e  tratamento  fonoaudiológico;  Disfagias 

neurogênicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias mecânicas/oncológicas: 

conceito,  etiologia,  classificação,  investigação  e  tratamento  fonoaudiológico;  Disfagias  em  portadores  de  doenças 

neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagia psicogênica: conceito, 

etiologia,  classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico;  Atuação hospitalar:  avaliação, orientação, tratamento e 

encaminhamentos a pacientes da  clínica médica, UTI, berçário, UTI neonatal e geriatria; Trabalho interdisciplinar em disfagia. 

FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: Políticas públicas federais na educação – Lei de Diretrizes  e Bases e Parâmetros 

Curriculares  Nacionais;  Políticas de atendimento  educacional  especializado;  Aquisição  da leitura,  escrita  e  alfabetização; 

Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem; Atuação fonoaudiológica na educação: ações 

vinculadas  a  alunos,  professores,  gestores  e  equipes  multidisciplinares.  LINGUAGEM:  Aquisição  e  desenvolvimento  da 

linguagem oral e escrita; Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção 

fonoaudiológica; Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção 

fonoaudiológica nos ciclos de vida; Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência intelectual e física e outros; 

Afasias: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Linguagem nos processos de 

Página 3 de 4.



envelhecimento;  Trabalho  interdisciplinar  em Linguagem.  MOTRICIDADE OROFACIAL:  Anatomia  e  fisiologia  do  sistema 

estomatognático; Desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais nos ciclos da vida; Avaliação, diagnóstico e tratamento 

em Motricidade Orofacial; Disfunções da articulação temporomandibular e dor orofacial, traumas da face, cirurgia ortognática, 

estética facial,  paralisia facial,  queimaduras,  câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e demais más-formações orofaciais; 

Alterações de fala músculo esqueléticas; Desenvolvimento e alterações da função respiratória; Trabalho interdisciplinar em 

Motricidade Orofacial.  VOZ:  Anatomia e  fisiologia  do aparelho fonador;  Distúrbios da voz;  Avaliação de voz clínica,  voz 

profissional e em fononcologia;  Métodos de avaliação em voz;  Teoria da fonação; Tratamento em voz clínica;  Fisiologia, 

aplicabilidade e raciocínio clínico das técnicas vocais; Intervenção/tratamento em voz profissional; Tratamento em fononcologia; 

Voz e disfonia nos ciclos de vida: da infância à senectude; Promoção de saúde, qualidade de vida e voz; Microcirurgias da 

laringe;  Trabalho interdisciplinar em voz.  SAÚDE COLETIVA: Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde; Bases 

teóricas, conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva; Planejamento e gestão em saúde; Bases 

teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde; Ações de promoção e educação; Ações de 

prevenção e reabilitação; Educação em saúde; Atuação fonoaudiológica em saúde coletiva; Trabalho interdisciplinar em saúde 

coletiva
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