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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Interpretação de texto: mensagem do texto; reconhecimento da significação de palavras. Divisão silábica. Acen-
tuação gráfica. Ortografia. Sinônimos e antônimos. Sinais de pontuação. Classificação das palavras; as palavras variáveis e suas
possíveis flexões.

Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica.
Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo.
Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; comprido/curto; grosso/fino;
alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo e massa.

Conhecimentos  Gerais  e  Atualidades: Aspectos  gerais  do  Município  de  Tupãssi  e  do  Estado  do  Paraná.  Temáticas  atuais,
relevantes e amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Paraná e de Tupãssi. Fatos da atualidade: locais
e nacionais. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua portuguesa: 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). Tipologia e gêneros textuais.  Figuras
de  linguagem.  Emprego  dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração
(período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por
subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos
verbos. Colocação pronominal.

Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos. Conceitos  fundamentais  sobre  processamento  de  dados. Representação  e
armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais
softwares básicos e aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux.
Windows. Internet, intranet e extranet. Browsers: Internet Explorer, Mozilla. Bancos de dados. 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). 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, busca e pesquisa na Web.

Raciocínio lógico e Matemática: Sistema de numeração decimal. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Resolução de problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens,  sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  específicos: Noções  de  Atendimento  a  Pessoas:  Etiqueta  organizacional:  ética,  comportamento,  aparência,
cuidados no atendimento pessoal e telefônico.  Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de
cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício;
Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria
e requerimento).  Relacionamento interpessoal. Noções de Direito Administrativo: Atos Administrativos. Recebimento, manuseio e
armazenamento de materiais. Noções de arquivologia.

CARGO 202: EDUCADOR INFANTIL

Conhecimentos  específicos: Psicologia  da  Educação  segundo  Piaget  e  Vygotsky.  História  da  Educação.  Filosofia  e  filosofia  da
educação. Plano Nacional de Educação.  Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e suas alterações, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei n° 12.796, de 04.04.2013. Lei nº 8069/90 e suas alterações.
Pensamento  Pedagógico  Brasileiro.  Projeto  Político  Pedagógico.  Didática  Geral  e  Prática  de  Ensino.  Planejamento  na  pedagogia
histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista
e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças considerando as diferenças
de classe social,  de etnia, de sexo e de cultura.  Planejamento e Gestão Educacional. Os Ciclos de Aprendizagem. Aprendizagem e
desenvolvimento.  O processo de ensino e aprendizagem: concepções, sequências didáticas, avaliação formativa e análise de erros.
Alfabetização.  Apropriação  do  Sistema  de  Escrita  Alfabética.  Alfabetização  na  perspectiva  do  letramento.  Pedagogia  de  Projetos;
Desenvolvimento infantil; Concepções  de  infância; O desenvolvimento  segundo  o  Piaget;  Os  estágios  de  desenvolvimento
cognitivo da criança (estágio-sensório-motor, estágio - pré-operatório); O desenvolvimento  mental  da  criança,  A história  das
Creches (No  Brasil,  na  Europa  e  nos  EUA);  Diretrizes curriculares  Nacionais  para  Educação  Infantil  (Resolução  nº5,  de
17/12/2009);  Teoria  das  inteligências  múltiplas; Avaliação na Educação Infantil.
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CARGO 203: ORIENTADOR SOCIAL

Conhecimentos específicos: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA; Noções sobre o Plano Nacional
de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE - Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo,
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções sobre a Política
Nacional  de  Assistência  Social;  Noções  Básicas  sobre  a  Pedagogia  do  Oprimido;  Noções  Básicas  sobre  Relações  Humanas;
Concepção de Protagonismo Juvenil. A importância da família no convívio social e na proteção social. Família e políticas públicas.
Trabalho com grupos. Sistema de Garantia de Direitos. O papel do Orientador Social. CRAS.

COMUNS AO CARGO DE NIVEL SUPERIOR

Língua portuguesa: 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). Tipologia e gêneros textuais. Figuras
de  linguagem.  Emprego  dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração
(período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por
subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos
verbos. Colocação pronominal.

Conhecimentos gerais e Atualidades: História do Município de Tupãssi  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: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. Ética e cidadania.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: MÉDICO

Conhecimentos  específicos:  Ética  e  legislação  profissional.  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 à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à 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 à saúde. 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: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos específicos: Aleitamento materno. Desnutrição. Imunizações. Crescimento e Desenvolvimento. Doenças exantemáticas.
Febre de origem indeterminada. Infecções respiratórias agudas. Anemias na infância.  Gastroenterocolite.  Desidratação e reidratação.
Parasitoses intestinais. Constipação intestinal. Dermatoses da infância. Meningites e encefalites. Rinite e asma. Abdome agudo. Acidentes
na infância. Intoxicações na infância.  Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-01/02; Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000.  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.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no  Paciente
Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.
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CARGO 403: MÉDICO PLANTONISTA

Conhecimentos  específicos: Atendimento  Pré-hospitalar  de  Urgência  em:  1-  Politraumatizados:  Cinemática  do  trauma;
Traumatismos  não  intencionais,  violência  e  suicídio;  Traumas  com  múltiplas  vítimas:  triagem  e  prioridade  de  atendimento  e
transporte;  Primeiro atendimento:  ABCDE do trauma; Avaliação do coma; Choque hipovolêmico e ressuscitação hidroeletrolítica;
Manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado; Traumas especiais: torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna músculo
esquelético, de face e pescoço, e da pelve. 2 - Doenças Cardiovasculares: Sintomas mais comuns; Insuficiência cardíaca; Arritmias;
Cardiopatia  isquêmica;  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  e  Emergências  Hipertensivas.  Distúrbios  Ginecológicos  e  Obstétricos:
Sangramentos  vaginais;  Gravidez ectópica;  doença hipertensiva  da  gravidez;  Violência  sexual;  Parto  de emergência.  Pediatria:
Acidentes (peculiaridades na criança); Asma aguda; Cetoacidose diabética; Síndrome nefrótica; Infecção urinária febril; Distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Meningites; Crises convulsivas; Dor abdominal aguda; Urgências cardiológicas; Choque; Parada
cardio-respiratória  básica  e  avançada.  Doenças  Psiquiátricas:  Depressão  e  ansiedade;Dependências  químicas.  Distúrbios
Metabólicos: Diabete mellitus; Distúrbios ácido-básicos; Doenças da tireóide. Doenças Respiratórias: Infecções respiratórias; Asma
brônquica;  DBPOC; Insuficiência Respiratória;  Carcinoma brônquico;  Turberculose.  Código de Ética Médica.   Sistema Único de
Saúde. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Modelos Assistenciais.

CARGO 404: MÉDICO PSF

Conhecimentos  específicos:  criança,  adolescente,  adultos  e  idoso  no  conteúdo  da  família;  promoção  à  saúde;  vigilância
epidemiológica;  vacinação  na  criança  e  no  adulto;  saúde  e  atividade  física;  obesidade;  avaliação  de  risco  cardiovascular;
tabagismo/dependências  químicas.  Sinais  e  Sintomas  mais  frequentes  na  prática  clínica:  cefaleia;  dores  muscular-esquelético;
lombalgia; dispepsia funcional; diarreia; transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento
normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito;
pneumonias;  desidratação. Atenção ao adulto:  tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatoide; osteoporose;
insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do
homem: próstata; distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de
quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico
uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei  8.080/90. Política Nacional  de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 -
Criação do NASF.
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