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P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  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

O Prefeito do Municipio de Marialva, Estado do Paraná,  TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Anexo II do Edital de 
Concurso Público nº 01/2012 – Dos Conteúdos Programáticos, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica RETIFICADO o Anexo II do Edital de Concurso Público n° 01/2012 – Dos Conteúdos Programáticos, no que 
se  refere  aos  Conteúdos  Programáticos para  o  cargo  de  NÍVEL TÉCNICO 301:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
conforme segue abaixo:

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

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.

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.
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Art. 2° Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marialva/PR, 23 de fevereiro de 2012. 

EDGAR SILVESTRE
Prefeito do Município
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