
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2018  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
PROGRAMA: 
1.     Interpretação de textos: 
1.1   Leitura e compreensão de informações. 
1.2   Identificação de ideias principais e secundárias. 
1.3   Intenção comunicativa. 
2.     Vocabulário: 
2.1   Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2   Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3   Sinônimos e antônimos. 
3.     Aspectos linguísticos: 
3.1   Grafia correta de palavras. 
3.2   Separação silábica. 
3.3   Localização da sílaba tônica. 
3.4   Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas, identificação de dígrafos e encontros consonantais e 
diferenças entre sons de letras. 
3.6   Família de palavras. 
3.7  Flexão, classificação e emprego dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8  Emprego de verbos regulares e irregulares e tempos verbais 
3.9  Emprego e classificação dos numerais. 
3.10 Emprego de preposições, combinações e contrações. 
3.11 Emprego e classificação dos advérbios. 
3.12 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.14 Sinais de pontuação: 
3.14.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 
3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula. 
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 
3.14.4 Uso do travessão. 
3.15  Processos de coordenação e subordinação. 
3.16  Elementos de coesão no texto. 
3.17  Sintaxe do período simples. 
 

LEGISLAÇÃO 
  
PROGRAMA: 
Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 
INFORMÁTICA 

 
PROGRAMA: 
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 10: (1) Área de Trabalho 
(Exibir, Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, 
Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, PROGRAMA Padrão, 
Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, Pesquisar PROGRAMA e Arquivos e Ponto 
de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, 



identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de 
pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, 
do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, 
identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (3) Janelas (navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), 
Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar 
ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; usar as 
funcionalidades das janelas, PROGRAMA e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e Atalhos: realizar ações e operações sobre 
bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, 
criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, 
propriedades e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, 
arquivos, pastas, ícones e atalhos. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição 
do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, 
salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 
Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, 
personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; e (4) 
Ajuda: saber usar a Ajuda. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta; saber selecionar e 
reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e 
pastas, utilizar fórmulas e funções, utilizar as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 
Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar 
células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção 
de células; (5) Fórmulas: saber o significado e resultado de fórmulas; e (6) Ajuda: saber usar a 
Ajuda. 
Google Chrome versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Google Chrome. 
Mozilla Firefox versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Mozilla Firefox. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
PROGRAMA: 
1. Sistema de numeração decimal.  
2. Números naturais: operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), expressões 

numéricas, múltiplos e divisores: critérios de divisibilidade, números primos, decomposição 
em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

3. Números fracionários: representação e leitura, equivalência, simplificação, comparação, 
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

4. Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita de fração e número 
decimal), comparação, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

5. Sistema monetário brasileiro.  
6. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, capacidade e tempo.  
7. Porcentagem. 



8. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. 
9. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 

deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Diagramas lógicos. 

10. Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador universal, 
quantificador existencial, negação de proposições quantificadas. 

11. Argumentos Lógicos Dedutivos; Argumentos Categóricos; 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
PROGRAMA: 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 
8.080/1990). O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde e O Guia Prático do Agente 
Comunitário de Saúde e no seguinte guia: Guia Prático do Programa de Saúde da Família. 
Portaria MS nº 2436, de 21/09/2017 – Política Nacional de Atenção Básica. Lei Federal nº 
11350, de 05/10/2006 – Regulamenta atividades do ACS. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS I 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
PROGRAMA: 
1.     Interpretação de textos: 
1.1   Leitura e compreensão de informações. 
1.2   Identificação de ideias principais e secundárias. 
1.3   Intenção comunicativa. 
2.     Vocabulário: 
2.1   Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2   Substituição de palavras e de expressões no texto. 
2.3   Sinônimos e antônimos. 
3.     Aspectos linguísticos: 
3.1   Grafia correta de palavras. 
3.2   Separação silábica. 
3.3   Localização da sílaba tônica. 
3.4   Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas, identificação de dígrafos e encontros consonantais e 
diferenças entre sons de letras. 
3.6   Família de palavras. 
3.7  Flexão, classificação e emprego dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8  Emprego de verbos regulares e irregulares e tempos verbais 
3.9  Emprego e classificação dos numerais. 
3.10 Emprego de preposições, combinações e contrações. 
3.11 Emprego e classificação dos advérbios. 
3.12 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.13 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.14 Sinais de pontuação: 
3.14.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. 
3.14.2 Usos da vírgula e do ponto-e-vírgula. 
3.14.3 Emprego dos dois pontos. 
3.14.4 Uso do travessão. 
3.15  Processos de coordenação e subordinação. 
3.16  Elementos de coesão no texto. 
3.17  Sintaxe do período simples. 
 
 
 
 
 
 
 



LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
PROGRAMA: 
1. Código de Trânsito Brasileiro. 
2. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. 
3. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação.  
4. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II – Sinalização Vertical de 

Advertência.  
 

ESTATUTO DO SERVIDOR 
 
PROGRAMA: 
Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

MATEMÁTICA 
 
PROGRAMA: 
1. Sistema de numeração decimal.  
2. Números naturais: operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), expressões 

numéricas, múltiplos e divisores: critérios de divisibilidade, números primos, decomposição 
em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

3. Números fracionários: representação e leitura, equivalência, simplificação, comparação, 
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

4. Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita de fração e número 
decimal), comparação, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

5. Sistema monetário brasileiro.  
6. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, capacidade e tempo.  
7. Porcentagem. 
8. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS I 

 
PROGRAMA: 
Noções de primeiros socorros no trânsito. Manutenção: Manutenção de veículos, máquinas e 
equipamentos. Motor: como desmontar, reparar, substituir e ajustar o motor e peças anexas, 
órgãos de transmissão, freio, direção, suspensão e equipamento auxiliar. Reparos de latarias. 
Recuperação e manutenção de pneus. Ferramentas adequadas. Segurança: Noções de 
segurança e higiene do trabalho. Limpeza do local de trabalho. Remoção de lixos e detritos. 
Classificação e uso de EPIs. 
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGO: TODOS 
 
PROGRAMA: 
1. Leitura e compreensão de textos: 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Ideias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre as ideias. 
1.5 Efeitos de sentido. 
1.6 Figuras de linguagem. 
1.7 Recursos de argumentação. 
1.8 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
1.9 Coesão e coerência textuais. 
2. Léxico: 
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 



2.3 Estrutura e formação de palavras. 
3. Aspectos linguísticos: 
3.1 Relações morfossintáticas. 
3.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o 
Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto nº 7.875/12). 
3.3 Relações entre fonemas e grafias. 
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.5 Vozes verbais e sua conversão. 
3.6 Concordância nominal e verbal. 
3.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). 
3.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos 
pronomes relativos. 
3.9 Pontuação. 
 

ESTATUTO DO SERVIDOR 
CARGO: TODOS (EXCETO PROFESSOR NÍVEL I) 

 
PROGRAMA: 
Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

ESTATUTO DO SERVIDOR E DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I  

 
PROGRAMA: 
Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
Lei nº 4362/2015 – Dispõe sobre Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Foz do 
Iguaçu. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
CARGOS: TODOS 

 
PROGRAMA: 
1. Sistema de numeração decimal.  
2. Números naturais: operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), expressões 

numéricas, múltiplos e divisores: critérios de divisibilidade, números primos, decomposição 
em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

3. Números fracionários: representação e leitura, equivalência, simplificação, comparação, 
operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

4. Números decimais: representação e leitura, transformações (escrita de fração e número 
decimal), comparação, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

5. Sistema monetário brasileiro.  
6. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, volume, capacidade e tempo.  
7. Porcentagem. 
8. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. 
9. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 

deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Diagramas lógicos. 

10. Proposições e conectivos: Conceito de proposição, valores lógicos das proposições, 
proposições simples, proposições compostas. Operações lógicas sobre proposições: 
Negação, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. 

11. Construção de tabelas-verdade.  Tautologias, contradições e contingências. Implicação 
lógica, equivalência lógica, Leis De Morgan. Argumentação e dedução lógica. 

12. Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador universal, 
quantificador existencial, negação de proposições quantificadas. 

13. Argumentos Lógicos Dedutivos; Argumentos Categóricos; 
 
 
 
 



INFORMÁTICA 
CARGOS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM JÚNIOR, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JÚNIOR, AGENTE 
FISCAL DE PRECEITOS JÚNIOR, ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO, AUXILIAR DE 

TURISMO E AUXILIAR DE TURISMO BILÍNGUE 
 
PROGRAMA: 
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 10: (1) Área de Trabalho 
(Exibir, Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, 
Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, PROGRAMA Padrão, 
Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, Pesquisar PROGRAMA e Arquivos e Ponto 
de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, 
identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de 
pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, 
do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, 
identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (3) Janelas (navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), 
Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar 
ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; usar as 
funcionalidades das janelas, PROGRAMA e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e Atalhos: realizar ações e operações sobre 
bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, 
criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, 
propriedades e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, 
arquivos, pastas, ícones e atalhos. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição 
do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, 
salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 
Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, 
personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; e (4) 
Ajuda: saber usar a Ajuda. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta; saber selecionar e 
reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e 
pastas, utilizar fórmulas e funções, utilizar as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 
Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar 
células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção 
de células; (5) Fórmulas: saber o significado e resultado de fórmulas; e (6) Ajuda: saber usar a 
Ajuda. 
Google Chrome versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Google Chrome. 
Mozilla Firefox versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Mozilla Firefox. 
 
 
 



LEGISLAÇÃO 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
1. Lei Federal nº 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; 

2. Portaria Ministério da Saúde nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica); 
3. Resolução CFO nº 63/2005 (atualizada em julho de 2012) – Consolidação das normas para 

procedimentos nos Conselhos de Odontologia; 
4. Resolução CFO nº 118/2012 – Código de Ética Odontológica; 
5. Lei Federal nº 11.889/2008 (Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde 

Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal) – artigos 9º a 11. 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
CARGOS: AGENTE FISCAL DE PRECEITOS JÚNIOR E ASSISTENTE TÉCNICO 

FAZENDÁRIO 
 
PROGRAMA: 
Administração Pública: conceito; princípios básicos do artigo 37 da Constituição Federal de 
1988; os princípios implícitos da administração pública: o princípio da segurança jurídica; 
princípio da indisponibilidade do interesse público; princípio da supremacia do interesse 
público; princípio da finalidade e princípio da continuidade do serviço público; Organização 
administrativa: Administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista; entidades paraestatais. Atos administrativos: 
conceito, elementos, atributos, pressupostos e classificação dos atos administrativos; atos 
administrativos discricionários e vinculados; Controle da administração pública; Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal; o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, natureza jurídica e 
função, artigo 70 a 75 da Constituição Federal de 1988. Licitação: conceito, princípios, 
finalidades, objeto, modalidades; Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº 10.520/2002. 
Contratos administrativos: conceito, características e interpretação; Agentes públicos: conceito; 
espécies; formas de provimento de cargos públicos, empregos e funções públicas; o artigo 37 a 
39 da Constituição Federal; responsabilidade civil, penal e administrativa; Estatuto dos 
servidores do Município de Foz do Iguaçu: Lei Complementar nº 17/93 e Lei Complementar nº 
267/17; Lei Federal do Processo Administrativo: Lei Federal nº 9.784/1999; Lei de Improbidade 
Administrativa: Lei Federal nº 8.429/1992 e suas alterações; Lei de responsabilidade fiscal: Lei 
Federal nº 101/00. Lei de acesso à informação: Lei Federal nº 12.527/11. 
 
*Atualizado em 22/03/2018 
 

LÍNGUA INGLESA 
CARGO: AUXILIAR DE TURISMO BILÍNGUE 

 
PROGRAMA: 
Leitura, compreensão e interpretação de textos: assunto, ideias principais e secundárias, 
relações entre ideias; ideia central e intenção comunicativa. Vocabulário: sentido das palavras, 
termos e/ou expressões idiomáticas no texto, substituição de palavras e expressões no texto.  
Aspectos gramaticais da Língua Inglesa. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I 

 
PROGRAMA: 
Tópicos atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento sustentável e ecologia. 
Atualidades nacionais, estaduais ou locais. 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I 

 
PROGRAMA: 
1. Fundamentos e Práticas Educacionais. 
2. Princípios, objetivos da educação brasileira, organização da educação no Brasil: níveis e 

modalidades de ensino de acordo com o LDBEN. 
3. Criança e adolescente: direitos e deveres legais de acordo com o Estatuto da Criança e 

Adolescente. 
4. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
5. Plano Nacional de Educação: desafios e compromissos.  
6. Ensino: concepções e tendências pedagógicas de acordo com as teorias de Libâneo. 
7. Projeto Político Pedagógico, currículo, processo educativo e planejamento escolar de 

acordo com as teorias de Celso Vasconcellos. 
8. Processo ensino-aprendizagem: Avaliação escolar e Planejamento didático de acordo com 

as teorias de Cipriano Luckesi e Jonathan Bergmann. 
9. A prática docente diante da pluralidade cultural e a inclusão escolar de acordo com as 

teorias de José Carlos Libâneo e Peter Mittler. 
10. Formação docente de acordo com as teorias de Perrenoud. 
11. A proposta pedagógica: uma construção participativa e coletiva de acordo com as teorias de 

Benigna Maria de Freitas Villas Boas. 
 

LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I 

 
PROGRAMA: 
1. Princípios e objetivos da educação brasileira. 
2. Organização da educação no Brasil. 
3. Níveis e modalidades de ensino. 
4. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. 
5. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
6. Plano Nacional de Educação. 
7. Regime Jurídico. 
8. Resoluções do Conselho Municipal de Educação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
PROGRAMA: 
1. Legislação e conhecimentos sobre o SUS - Constituição Federal de 1988. 
2. Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. Objetivos do SUS. Atribuições, doutrinas e competências. 

Princípios que regem a organização do SUS. Pacto pela Saúde, de Gestão e pela Vida. 
3. Portaria Ministério da saúde nº 2436 de 21/09/2017 – Política Nacional de Atenção Básica. 
4. Políticas de Saúde – Modelos de atenção à saúde. Vigilância à Saúde: noções básicas. 
5. Programas nacionais de saúde. Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e 

responsabilidades. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma 
sanitária. Promoção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de 
saúde. Política Nacional de Meio Ambiente. 

6. Atenção Primária à Saúde – conceitos, princípios e organização no Brasil e no mundo. 
História da APS. 

7. Atenção à Saúde da Família – Estratégia de Saúde da Família: histórico, processo de 
implantação no Brasil, organização e normatizações, princípios e diretrizes do Programa de 
Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

8. Conhecimento em ambulância e equipamentos de suporte básico de vida no atendimento 
pré-hospitalar, Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do 
trauma, Avaliação e atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma 
torácico, Alterações Circulatórias, Trauma abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma 
raquimedular, Trauma Músculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na Criança, Trauma 
no Idoso, Triagem, transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, 
Queimaduras - tratamento e condutas de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool 



condutas de enfermagem, Alterações metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas 
do enfermagem/abordagem, Administração de drogas em urgência e emergência, ECG – 
alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, Acidentes com animais peçonhentos - 
suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. 

9.  Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional Técnico de Enfermagem.  
10. O que são DSTs, sintomas, modos de transmissão. Aids: Sintomas e fases da doença, 

tratamento. 
11. Hepatites: Vacinas disponíveis, sintomas da doença.  
12. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção, detecção precoce, tratamento fornecido pela 

equipe de saúde, sintomas da doença.  
13. Lavagem das mãos e suas implicações.  
14. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. 
15. Cuidados de enfermagem com movimentação, deambulação, aplicação de medicamentos, 

higiene e conforto de pacientes acamados, preparo de doentes para cirurgias, enfermagem 
no centro cirúrgico. 

16. Relacionar vacinas às doenças, seu armazenamento, calendário e vias de administração.  
17. Realização de curativos, vias de administração de medicamentos, verificação de sinais 

vitais, registro no prontuário, cálculo de diluição de medicações, transformação de 
grandezas matemáticas (miligramas, mililitros, gotas, horas, minutos) e suas combinações 
no preparo e administração de medicações.  

18. Classificação de risco nos serviços de urgência e emergência. 
19. Doenças de notificação compulsória em território nacional.  
20. Termos utilizados em enfermagem e seus conceitos. 
21. Atendimento, orientação e acompanhamento à pacientes portadores de ostomias. 

22. MENDES, Eugenio Vilaça. Rede de atenção a Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana 
da Saúde, 2011. 2ª edição. 

23.  Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e 
dá outras providências. 

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
PROGRAMA: 
Segurança no Trabalho: Acidentes de trabalho: teoria dos acidentes e estatísticas. Investigação 
e análise de acidentes de trabalho. Legislação: Lei nº 6514/1977. Normas Regulamentadoras 
(NR) aprovadas pela Portaria nº 3214/1978 (e suas alterações – NR 1 a 36). Lei n° 8212 e 
8213/1991. Decreto nº 3048/1999 (e suas alterações). Legislação previdenciária aplicada ao 
acidente do trabalho. Perfil Profissiográfico Previdenciário, Laudo Técnico de Condições 
Ambientais de Trabalho e Aposentadoria Especial. Decreto nº 8373/2014 (e suas alterações), 
que institui o eSocial. Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e 
Instalações: Proteções em máquinas e ferramentas. Segurança com caldeiras, vasos de 
pressão e tubulações. Elevação e transporte de materiais. Riscos e prevenção em obras de 
construção, demolição e reforma. Proteções coletiva e individual. Higiene do Trabalho: 
Conceito e classificação dos riscos ocupacionais – agentes físicos, químicos e biológicos. 
Objetivos da higiene ocupacional. Limites de Exposição para substâncias químicas e agentes 
físicos. Ruído e vibrações. Iluminação. Temperaturas extremas (calor e frio). Radiações 
ionizantes e não ionizantes. Aerodispersoides, gases e vapores. Medidas de controle dos 
riscos ocupacionais. Ventilação e exaustão. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Conservação Auditiva (PCA) e Programa de Proteção Respiratória 
(PPR). Prevenção e Combate a Incêndios: Proteção e Prevenção. Física e Química do Fogo. O 
comportamento do fogo e a integridade estrutural. Sistemas de detecção e alarme de 
incêndios. Sistemas e equipamentos para o combate de incêndios. Agentes patogênicos 
causadores de doenças profissionais ou do trabalho. Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Toxicologia Ocupacional. 
 

AGENTE FISCAL DE PRECEITOS JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
1. Administração Pública. Poderes Administrativos. Serviços Públicos. Domínio Público. Atos 

administrativos. Documentos e Modelos. 



2. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05.10.1988: Princípios 
fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do Estado. Organização 
dos Poderes. Da Tributação e do Orçamento. 

3. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR: Dos Direitos do Consumidor. Das Infrações 
Penais. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Da Competência dos Órgãos 
Integrantes do SNDC. Da Fiscalização, Das Práticas Infrativas e das Penalidades 
Administrativas. Do Processo Administrativo. Do Elenco de Cláusulas Abusivas e do 
Cadastro de Fornecedores. Lei Federal nº 8.078/1990, e suas alterações posteriores até a 
data do edital do presente concurso, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Decreto nº 2.181/1997, e suas alterações posteriores até a data do 
edital do presente concurso, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor – SNDC estabelece as normas gerais de aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990, e dá outras providências. 

4. PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE: Da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Dos Objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente. Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Da Aplicação da Pena. 
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime. Dos 
Crimes Contra o Meio Ambiente. Da Infração Administrativa. 
Lei Federal nº 6.938/1981 e Anexos, e suas alterações posteriores até a data do edital do 
presente concurso, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Lei Federal nº 
9.605/1998, e suas alterações posteriores até a data do edital do presente concurso, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Lei Complementar nº 20/1993 – Dispõe 
sobre a política de preservação, proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, 
revoga a Lei nº 1708/92, e dá outras providências. 

5. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: Normas Gerais: Legislação Tributária. Obrigação 
Tributária. Crédito Tributário. Administração Tributária. Processo Tributário e Procedimento. 
Conselho Municipal de Contribuintes. Tributos: Cadastro Municipal de Contribuintes. 
Impostos. Taxas. Contribuições.  Disposições Finais. Lei Complementar Municipal nº 
82/2003 e Anexos, e suas alterações posteriores até Lei Complementar nº 274/2017, que 
institui o Código Tributário Municipal e Estabelece Normas Gerais do Direito Tributário 
Aplicáveis ao Município de Foz do Iguaçu. 

6. CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL: Das Disposições Gerais. Das Disposições 
Administrativas e Técnicas. Das Disposições Relativas às Edificações. Dos Componentes 
da Edificação. Classificação dos Compartimentos da Edificação. Dos Complementos da 
Edificação. Das Instalações em Geral. Das Edificações Residenciais. Das Edificações 
Comerciais e de Serviços. Das Edificações Industriais, Depósitos e Postos de 
Abastecimento e Serviços. Dos Locais de Reunião e Público. Das Edificações para fins 
Educacionais. Das Edificações para fins Assistenciais. Das Edificações para Atividades de 
Saúde. Das Edificações Especiais. Síntese dos Padrões Mínimos Segundo as Categorias 
Funcionais da Edificação. Dos Autos Administrativos e Penais. Das Disposições Finais. Lei 
Complementar Municipal nº 3/1991 e Anexos, e suas alterações posteriores até Lei 
Complementar nº 241/2015, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do 
Município de Foz do Iguaçu e dá outras providências. 

7. CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL: Das Disposições Gerais. Das Posturas Municipais. 
Dos Atos Normativos. Dos Autos Administrativos e Penais. Lei Complementar Municipal nº 
7/1991, e suas alterações posteriores até Lei Complementar nº 264/2017, que dispõe sobre 
a Utilização dos Logradouros Públicos do Município de Foz do Iguaçu, o Bem Estar, a 
Ordem, os Costumes e a Segurança Pública, Estabelece Normas de Proteção e 
Conservação do Meio Ambiente, Observadas as Normas Federais e Estaduais Relativas às 
Matérias. 

8. ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL: Das Disposições Gerais. 
Da Estruturação Urbana. Dos Regimes Urbanísticos. Da Classificação dos Usos e 
Atividades. Da Proteção dos Recursos Hídricos. Das Disposições Finais. Lei Complementar 
Municipal nº 276/2017 e Anexos, e suas alterações posteriores até Lei Complementar nº 
278/2017, que dispõe Sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de 
Foz do Iguaçu. Lei Municipal nº 260/2016 - Dispõe sobre a utilização e exploração de 
publicidade no Município. Lei Municipal nº 3144/2005 – Padroniza as calçadas no município 
de Foz do Iguaçu e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/1992/170/1708/lei-ordinaria-n-1708-1992-cria-o-conselho-municipal-do-meio-ambiente-dispoe-sobre-suas-atribuicoes-e-da-outras-providencias


9. Lei Orgânica do Município. 
 

ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
1. Noções de Administração – Fundamentos da Administração. Conceitos Básicos: 

Organizações e Administração, Desempenho das Organizações, Processo Decisório de 
Resolução de Problemas. Planejamento: Processo de Planejamento, Planejamento 
Estratégico, Planejamento Operacional. Organização: Processo de Organização, Estrutura 
Organizacional, Modelos de Organização. Liderança e Gestão de Pessoas: Motivação, 
Liderança, Grupos. Integração de Conceitos: Execução e Controle, Administração de 
Projetos. Ética e Responsabilidade Social. Administração da Qualidade. Qualidade Total em 
Serviços. 

2. Normas de Finanças Públicas: Planejamento, Receita Pública, Despesa Pública, 
Transferências Voluntárias e destinação de Recursos Públicos para o Setor Privado, Dívida 
e Endividamento, Gestão Patrimonial, Transparência, Controle e Fiscalização. Orçamento 
Público: Princípios Orçamentários e sua Validade. Classificações Orçamentárias. 
Orçamento Programa. Processo Orçamentário: Sistema e Processo Orçamentário, 
Elaboração da Proposta Orçamentária, Execução Orçamentária e Financeira e Controle e 
Avaliação da Execução Orçamentária. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e controle do balanço e orçamento da União, dos Estados e dos Municípios. Lei de 
Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 e suas alterações 
posteriores, até data do edital do presente concurso. Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e suas 
alterações posteriores, até data do edital do presente concurso. 

3. Administração de Materiais. Programação de Materiais. Gerência de Materiais. Estoques: 
Administração e Controle. Suprimentos. Armazenamento e Movimentação de Material. 
Almoxarifado. Manuseio de Materiais. Inventário. Administração do Patrimônio. Segurança 
na Área de Materiais. Conceitos relacionados à Administração de Materiais. 

4. A Administração Pública. Organização Administrativa Brasileira. Poderes Administrativos. 
Atos Administrativos. Contratos Administrativos; Licitações: Definições, Compras, 
Modalidades, Tipos, Limites, Dispensa, Inexigibilidade, Fases e Procedimentos. Serviços 
Públicos. Servidores Públicos. Responsabilidade Civil da Administração Pública. Controle 
da Administração Pública. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, até data do 
edital do presente concurso. Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 
5.450/2005, e suas alterações posteriores até data do edital do presente concurso. 

5. A Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05.10.1988: Princípios 
fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do Estado. Organização 
dos Poderes. Da Tributação e do Orçamento. Da Ordem Social. 

6. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Documentos e Modelos. Comunicação Oficial. 
Manual de Redação da Presidência da República. 

7. Código Tributário Municipal e Normas Gerais de Direito Tributário Aplicáveis ao Município 
de Foz do Iguaçu. Lei Complementar Municipal nº 82/2003 e Anexos, e suas alterações 
posteriores até Lei Complementar nº 273/2017, que institui o Código Tributário Municipal e 
Estabelece Normas Gerais do Direito Tributário Aplicáveis ao Município de Foz do Iguaçu. 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
Código de ética de enfermagem. Verificação de sinais vitais. Tratamentos prescritos ou de 
rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: administração de medicamentos. 
Administração de soro; curativos; nebulização, oxigeno terapia e aplicação de calor e frio; 
conservação e aplicação de vacinas; controle de pacientes e de comunicantes em doenças 
transmissíveis; desinfecção e esterilização. Cuidados de higiene e conforto do paciente. 
Preparo do paciente para consultas, exames e tratamentos. Reconhecer e descrever sinais e 
sintomas. Legislação e conhecimentos sobre o SUS. Constituição Federal de 1988. Lei nº 
8.080/90. Lei nº 8.142/90; Objetivos do SUS. Atribuições, doutrinas e competências. Princípios 
que regem a organização do SUS. Pacto pela Saúde, de Gestão e pela Vida. Portaria 
Ministério da saúde nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica. Políticas de Saúde - 
Modelos de atenção à saúde. Vigilância à Saúde: noções básicas. Programas nacionais de 
saúde. Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Políticas e 



sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. 
Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Política Nacional de Meio 
Ambiente. Atenção Primária à Saúde – conceitos, princípios e organização no Brasil e no 
mundo. História da APS. Atenção à Saúde da Família – Estratégia de Saúde da Família: 
histórico, processo de implantação no Brasil, organização e normatizações, princípios e 
diretrizes do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde. Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, 
e dá outras providências. 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Política Nacional de Saúde Bucal. Saúde Bucal. SB Brasil: Brasil Sorridente. Perfil e 
Competências Profissionais do Técnico em Saúde e auxiliar em Saúde Bucal. Saúde na 
escola. Regulamentação do exercício da profissão. Código de Ética Odontológico. 
Gerenciamento de Resíduos. Prevenção e Controle de Riscos em serviços odontológicos.  
Radiologia Odontológica. Recomendação para o uso de Fluoretos no Brasil. Recepção do 
Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de 
atendimento com suprimento do material necessário; Preparo do paciente para o atendimento; 
Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal 
junto à cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e 
doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Esterilização de Material; 
Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, 
instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais. 
 

AUXILIAR DE TURISMO E AUXILIAR DE TURISMO BILÍNGUE 
 
PROGRAMA: 
Conceitos e Definição do SISTUR; Características do Turismo; Terminologias técnicas 
aplicadas ao turismo; Segmentação do Turismo; Serviços de alimentação, hospedagem e 
transportes no turismo; Entidades, órgãos e eventos do setor turístico; Planejamento Turístico; 
Turismo e Sustentabilidade; Marketing Turístico; Demanda Turística; Oferta Turística; Impactos 
socioculturais do turismo; Plano Nacional de Turismo (2013-2016); Legislação aplicada ao 
turismo; Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/2008); Turismo e Hospitalidade. Comunicação 
Escrita e Oral; Técnicas Secretariais: Organizar e Secretariar Reuniões; Organização e controle 
de eventos, como: reserva de passagens, hospedagem, ressarcimentos, logística e 
infraestrutura; Qualidade na Prestação de Serviços e no Atendimento Presencial, Virtual e 
Telefônico; Postura de Atendimento; Atendimento ao Público.  
 

OPERADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
 
PARTE I 
Fundamentos de computação: Organização e arquitetura de computadores. Representação 
de dados. Conversão de base e aritmética computacional. Componentes de um computador 
(hardware e software). Sistemas de entrada, saída e armazenamento. Princípios de sistemas 
operacionais. Características dos principais processadores do mercado. Processadores de 
múltiplos núcleos. Tecnologias de virtualização de plataformas: emuladores, máquinas virtuais, 
paravirtualização. RAID (tipos, características e aplicações). Sistemas de arquivos NTFS, 
FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4: características, metadados e organização física.  
Sistemas Operacionais: Gerência de processos. Gerência de memória. Gerência de entrada 
e saída. Características dos sistemas operacionais Windows (Server 2012, Server 2016, 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10). Log de eventos do Windows. Registro do Windows. 
Sistema operacional GNU Linux. Características do sistema operacional GNU Linux. 
Configurações, controles de acesso, comandos e gerenciamento de usuários nos ambientes 
Windows e Linux. 
Redes de computadores: Técnicas básicas de comunicação. Técnicas de comutação de 
circuitos e pacotes. Topologias de redes de computadores. Elementos de interconexão de 
redes de computadores. Arquitetura e protocolos de redes de comunicação: camada de 



aplicação (HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, DNS), camada de transporte (TCP, UDP), 
camada de rede (IPv4, IPv6), camada de enlace (Ethernet, padrões 802.11). Computação em 
nuvem.  
 
PARTE II 
Editores de Texto e de Planilha Eletrônica (Word e Excel, versões 2007 e superiores, em 
português): Ambiente e componentes (funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, 
guias, grupos, botões, erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom). 
Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar 
documentos. Planilhas eletrônicas: definir e identificar célula, planilha e pasta; saber selecionar 
e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas. Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e 
pastas, utilizando a barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de 
Opções. Utilizar e saber o significado de qualquer fórmula com ou sem a ajuda do assistente 
de fórmulas. Teclas de atalho. 
Segurança da informação: Normas NBR ISO/IEC nº 27001:2013 e nº 27002:2013. 
Propriedades da segurança da informação. Noções de criptografia, sistemas criptográficos 
simétricos e de chave pública. Certificação digital. Modos de operação de cifras. Hashes 
criptográficos. Algoritmos RSA, DES, AES e RC4, RC5, RC6, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-
512. 
Segurança de redes de computadores: Firewall, sistemas de detecção/prevenção de intrusão 
(IDS/IPS), antivírus, NAT, VPN. Monitoramento e análise de tráfego, utilizando o Wireshark. 
Segurança de redes sem fio: EAP, WEP, WPA, WPA2. Ataques a redes de computadores. 
 

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
 
PARTE I 
Fundamentos de computação: Organização e arquitetura de computadores. Representação 
de dados. Conversão de base e aritmética computacional. Componentes de um computador 
(hardware e software). Sistemas de entrada, saída e armazenamento. Princípios de sistemas 
operacionais. Características dos principais processadores do mercado. Processadores de 
múltiplos núcleos. Tecnologias de virtualização de plataformas: emuladores, máquinas virtuais, 
paravirtualização. RAID (tipos, características e aplicações). Sistemas de arquivos NTFS, 
FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4: características, metadados e organização física.  
Sistemas Operacionais: Gerência de processos. Gerência de memória. Gerência de entrada 
e saída. Características dos sistemas operacionais Windows (Server 2012, Server 2016, 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10). Log de eventos do Windows. Registro do Windows. 
Sistema operacional GNU Linux. Características do sistema operacional GNU Linux. 
Configurações, controles de acesso, comandos e gerenciamento de usuários nos ambientes 
Windows e Linux. 
Redes de computadores: Técnicas básicas de comunicação. Técnicas de comutação de 
circuitos e pacotes. Topologias de redes de computadores. Elementos de interconexão de 
redes de computadores. Arquitetura e protocolos de redes de comunicação: camada de 
aplicação (HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, DNS), camada de transporte (TCP, UDP), 
camada de rede (IPv4, IPv6), camada de enlace (Ethernet, padrões 802.11). Computação em 
nuvem.  
 
PARTE II 
Bancos de dados: Arquitetura, modelos lógicos e representação física. Implementação de 
SGBDs relacionais. Linguagem de consulta estruturada (SQL). Transações: características e 
análise de logs.  
Estruturas de dados e algoritmos: Listas, filas, pilhas e árvores. Métodos de acesso, busca, 
inserção e ordenação em estruturas de dados. Português estruturado com o software VisuAlg. 
Linguagens de programação: Noções de linguagens procedurais, tipos de dados elementares 
e estruturados, funções e procedimentos. Noções de linguagens de programação orientadas a 
objetos: objetos, classes, herança, polimorfismo, sobrecarga de métodos. Estruturas de 
controle de fluxo de execução. Programação em C, Java e PHP.  
 



NÍVEL SUPERIOR 
LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGO: TODOS 
 
PROGRAMA: 
1 Leitura e compreensão de textos: 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Ideias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre as ideias. 
2. Efeitos de sentido. 
2.1 Figuras de linguagem. 
3. Recursos de argumentação. 
3.1 Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 
3.2 Coesão e coerência textuais. 
4. Léxico: 
4.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
4.2 Substituição de palavras e de expressões no texto. 
4.3 Estrutura e formação de palavras. 
5. Aspectos linguísticos: 
5.1 Relações morfossintáticas. 
5.2 Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o 

Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto nº 7.875/12). 
5.3 Relações entre fonemas e grafias. 
5.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
5.5 Vozes verbais e sua conversão. 
5.6 Concordância nominal e verbal. 
5.7 Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase). 
5.8 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos 

pronomes relativos. 
5.9 Pontuação. 

 
ESTATUTO DO SERVIDOR 

CARGOS: TODOS (EXCETO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÍVEL II) 
 
PROGRAMA: 
1. Lei Complementar nº 17/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
CARGOS: ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR, BIÓLOGO JÚNIOR, ENFERMEIRO JÚNIOR, 

ENFERMEIRO DO TRABALHO JÚNIOR, FISIOTERAPEUTA JÚNIOR, MÉDICO DO 
TRABALHO JÚNIOR, NUTRICIONISTA JÚNIOR, TÉCNICO EM TURISMO, CIRURGIÃO 
DENTISTA JÚNIOR, FISCAL DE TRIBUTOS JÚNIOR E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NÍVEL II 
 
PROGRAMA:  
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais: Operações 

fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) 
propriedades das operações, múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo 
comum, máximo divisor comum. 

2. Razões e Proporções – grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes 
direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta. Sistema de 
Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades, transformação de 
unidades), sistema monetário brasileiro. 

3. Calculo algébrico: monômios e polinômios  
4. Funções: Ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, 

função do 2º grau– valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau.  
5. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.  
6. Triângulo retângulo: relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e suas 

aplicações, relações trigonométricas no triangulo retângulo. 



7. Teorema de Tales 
8. Geometria Plana: cálculo de área e perímetro de polígonos. Circunferência e Círculo: 

comprimento da circunferência, área do círculo.  
9. Noções de Geometria Espacial – cálculo do volume de paralelepípedos e cilindros circulares 

retos.  
10. Matemática Financeira: porcentagem, juro simples  
11. Estatística: Cálculo de média aritmética simples e média aritmética ponderada 
12. Aplicação dos conteúdos acima listados em resolução de problemas. 
13. Diagramas lógicos. 
14. Lógica de argumentação.  
 

INFORMÁTICA 
CARGOS: ARQUITETO JÚNIOR, SANITARISTA JÚNIOR, BIÓLOGO JÚNIOR, 

ENFERMEIRO JÚNIOR, ENFERMEIRO DO TRABALHO JÚNIOR, FISIOTERAPEUTA 
JÚNIOR, MÉDICO DO TRABALHO JÚNIOR, NUTRICIONISTA JÚNIOR, TÉCNICO EM 
TURISMO, CIRURGIÃO DENTISTA JÚNIOR, ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR, 
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR, ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR E FISCAL DE 

TRIBUTOS JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 10: (1) Área de Trabalho 
(Exibir, Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, 
Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, PROGRAMA Padrão, 
Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os PROGRAMA, Pesquisar PROGRAMA e Arquivos e Ponto 
de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, 
identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de 
pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, 
do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, 
identificar, usar, fechar PROGRAMA e configurar, utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (3) Janelas (navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), 
Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar 
ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; usar as 
funcionalidades das janelas, PROGRAMA e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou 
mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e Atalhos: realizar ações e operações sobre 
bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, 
criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, 
propriedades e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, 
arquivos, pastas, ícones e atalhos. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição 
do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, 
salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 
Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, 
personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; e (4) 
Ajuda: saber usar a Ajuda. 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2013: (1) Ambiente e Componentes do 
Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, 
componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e 
botões; (2) Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta; saber selecionar e 
reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e 
pastas, utilizar fórmulas e funções, utilizar as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, 
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar 
e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, 



Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar 
células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção 
de células; (5) Fórmulas: saber o significado e resultado de fórmulas; e (6) Ajuda: saber usar a 
Ajuda. 
Google Chrome versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Google Chrome. 
Mozilla Firefox versão atualizada: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o 
ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e 
saber usar todas as funcionalidades do Mozilla Firefox. 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGOS: CIRURGIÃO DENTISTA JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
1. Lei Federal nº 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências; 

2. Portaria Ministério da Saúde nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica); 
3. Resolução CFO nº 63/2005 (atualizada em julho de 2012) – Consolidação das normas para 

procedimentos nos Conselhos de Odontologia; 
4. Resolução CFO nº 118/2012 – Código de Ética Odontológica; 
5. Lei Federal nº 5081/1966 – (regula o exercício da Odontologia). 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGOS: ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR, ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR E 

ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR 
 
1. Lei nº. 5.194/1966 e Resolução 218/1973; 
2. Princípios da Administração Pública.  
3. Serviços públicos: conceito e natureza, modalidades e formas de prestação, o perfil 

moderno do serviço público.  
4. Concessão, Permissão e Autorização.  
5. Lei nº 8.666/93 e legislação posterior - regime jurídico da licitação e dos contratos 

administrativos: obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade; procedimentos, anulação e 
revogação; modalidades de licitação.  

6. Transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse .   
7. Código de Ética (CREA) 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
CARGOS: FISCAL DE TRIBUTOS JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
Noções de Direito Constitucional: Constituição: conceito e classificação. Dos princípios 
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; 
direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização 
do Estado: da organização político-administrativa; da União; dos Estados Federados; dos 
Municípios; do Distrito-Federal e dos Territórios; da Intervenção. Da Administração Pública: das 
disposições gerais; dos servidores públicos; dos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. Da organização dos Poderes: do Poder Legislativo; do Congresso Nacional; 
das atribuições do Congresso Nacional; da Câmara dos Deputados; do Senado Federal; dos 
Deputados e Senadores; das Reuniões; das Comissões; do Processo Legislativo; da 
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. 
Noções de Direito Administrativo: Administração Pública: conceito; princípios básicos do 
artigo 37 da Constituição Federal de 1988; os princípios implícitos da administração pública: o 
princípio da segurança jurídica; princípio da indisponibilidade do interesse público; princípio da 
supremacia do interesse público; princípio da finalidade e princípio da continuidade do serviço 
público; distinção entre ente federativo, governo e administração pública; Organização 
administrativa: Administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista; entidades paraestatais. Atos administrativos: 



conceito, elementos, atributos, pressupostos e classificação dos atos administrativos; relação 
entre motivo e motivação dos atos administrativos; teoria dos motivos determinantes; atos 
administrativos discricionários e vinculados; Controle da administração pública; controle 
administrativo: controle hierárquico e finalístico, formas de controle administrativo e momento 
do controle administrativo; Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; controle legislativo; o 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, natureza jurídica e função, artigo 70 a 75 da 
Constituição Federal de 1988; controle judicial; controle popular. Licitação: conceito, princípios, 
finalidades, objeto, modalidades; Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº 10.520/2002. 
Contratos administrativos: conceito, características e interpretação; formalização; execução, 
inexecução, revisão e rescisão; convênios e consórcios administrativos. Agentes públicos: 
conceito; espécies; classificação; regime de direito público e contratual; formas de provimento 
de cargos públicos, empregos e funções públicas; os conceitos de efetividade, estabilidade e 
disponibilidade; o artigo 37 a 39 da Constituição Federal; os servidores estáveis do artigo 19 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; retribuição pecuniária de cargos, empregos e 
funções públicas; remuneração e subsídio; acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas; formas de vacância de cargos públicos; responsabilidade civil, penal e administrativa; 
Estatuto dos servidores do Município de Foz do Iguaçu: Lei Complementar nº 17/93 e Lei 
Complementar nº 267/17; Lei Federal do Processo Administrativo: Lei Federal nº 9.784/1999; 
Lei de Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/1992 e suas alterações; Lei de 
responsabilidade fiscal: Lei Federal nº 101/00. Lei de acesso à informação: Lei Federal n. 
14.527/11. 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
CARGO: SANITARISTA JÚNIOR  

 
Legislação e conhecimentos sobre o SUS – Constituição Federal de 1988. Lei nº 8.080/90 e Lei 
nº 8.142/90. Objetivos do SUS. Atribuições, doutrinas e competências. Princípios que regem a 
organização do SUS. Pacto pela Saúde, de Gestão e pela Vida. Portaria Ministério da saúde 
nº. 2436 de 21/09/2017 – Política Nacional de Atenção Básica. Políticas de Saúde - Modelos de 
atenção à saúde. Vigilância à Saúde: noções básicas. Programas nacionais de saúde. Sistema 
municipal de saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Políticas e sistemas de 
saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. Controle social: 
conselhos e conferências municipais de saúde. Política Nacional de Meio Ambiente. Atenção 
Primária à Saúde – conceitos, princípios e organização no Brasil e no mundo. História da APS. 
Atenção à Saúde da Família – Estratégia de Saúde da Família: histórico, processo de 
implantação no Brasil, organização e normatizações, princípios e diretrizes do Programa de 
Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
CARGO: ARQUITETO JÚNIOR  

 
1. Lei nº 12378/2010 e Resolução do Conselho de arquitetura e Urbanismo  nº. 21 de 

05/04/2012; 
2. Princípios da Administração Pública.  
3. Serviços públicos: conceito e natureza, modalidades e formas de prestação, o perfil 

moderno do serviço público.  
4. Concessão, Permissão e Autorização.  
5. Lei nº 8.666/93 e legislação posterior - regime jurídico da licitação e dos contratos 

administrativos: obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade; procedimentos, anulação e 
revogação; modalidades de licitação.  

6. Transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse .   
7. Código de Ética (CAU) 
 

ESTATUTO DO SERVIDOR E QUADRO DO MAGISTÉRIO 
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÍVEL II 

 
PROGRAMA: 
1. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/fozdoiguacu - (Lei Complementar nº. 17/1993). 

2. Lei nº 4362, de 17 de agosto de 2015. 

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/fozdoiguacu


 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÍVEL II 
 
PROGRAMA: 
1. Fundamentos e Práticas Educacionais. 
2. Princípios, objetivos da educação brasileira, organização da educação no Brasil: níveis e 

modalidades de ensino de acordo com o LDBEN. 
3. Criança e adolescente: direitos e deveres legais de acordo com o Estatuto da Criança e 

Adolescente. 
4. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
5. Plano Nacional de Educação: desafios e compromissos.  
6. Ensino: concepções e tendências pedagógicas de acordo com as teorias de Libâneo. 
7. Projeto Político Pedagógico, currículo, processo educativo e planejamento escolar de 

acordo com as teorias de Celso Vasconcellos. 
8. Processo ensino-aprendizagem: Avaliação escolar e Planejamento didático de acordo com 

as teorias de Cipriano Luckesi e Jonathan Bergmann. 
9. A prática docente diante da pluralidade cultural e a inclusão escolar de acordo com as 

teorias de José Carlos Libâneo e Peter Mittler. 
10. Formação docente de acordo com as teorias de Perrenoud. 
11. A proposta pedagógica: uma construção participativa e coletiva de acordo com as teorias de 

Benigna Maria de Freitas Villas Boas. 
 

LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÍVEL II 

 
PROGRAMA: 
1. Princípios e objetivos da educação brasileira.  
2. Organização da educação no Brasil.  
3. Níveis e modalidades de ensino.  
4. Criança e adolescente: direitos e deveres legais.  
5. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
6. Plano Nacional de Educação. 
7. Regime Jurídico.  
8. Resoluções do Conselho Municipal de Educação.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÍVEL II 

 
PROGRAMA:  
Educação Física Escolar: 1. O currículo escolar; a prática educativa e a função pedagógica. 2. 
Planejamento, projeto de ensino aprendizagem e projeto político pedagógico. 3. 
Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção na escola das Culturas 
Corporais de Movimento: jogos, esporte, ginástica, lutas, dança e capoeira. 4. Abordagens 
pedagógicas, concepção de aprendizagem, objetivos, planejamento, metodologia, conteúdos e 
avaliação. 5. O desenvolvimento motor na infância e adolescência. 6. Atividade física e saúde. 
7. Inclusão dos alunos com deficiência na Educação Física: principais características, 
implicações e considerações sobre a prática de atividades físicas. 8. Educação Física e 
socorros de urgência. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
1. Análise de Sistemas: Análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de informação 

utilizando os conceitos, metodologias, arquiteturas, técnicas, fases e ferramentas, 
diagramas e notações da Análise Estruturada e da Análise e Projeto Orientados a Objeto 
(Linguagem de Modelagem Unificada - UML). 

2. Técnicas e Linguagens de Programação: programação orientada a objetos, acesso a 
banco de dados. Linguagem de Programação PHP. 



3. Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD): Arquitetura de um SGBD (características, 
componentes, funcionalidades, vantagens e desvantagens); Banco de dados: fundamentos 
características, componentes e funcionalidades; Modelos de Bancos de Dados; Projeto de 
Banco de Dados: conceitual, lógico e físico; Modelo relacional e modelo entidade-
relacionamento; Álgebra Relacional; Linguagem de consulta estruturada (SQL); Projeto de 
banco de dados relacional: indexação, custo de processamento de consultas, transações, 
controle de concorrência e regras de integridade; Conceitos e implementação de Banco de 
Dados Paralelos e Distribuídos. 

4. Algoritmos e Estrutura de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de 
dados, expressões, estruturadas de controle e repetição, pseudocódigos, fluxogramas; 
Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: representação e manipulação de 
matrizes, listas, filas, pilhas e árvores. 

5. Conceitos básicos de serviços de diretórios (Lightweight Directory Access Protocol - 
LDAP) e Active Directory Microsoft. Conceito de Serviço de Terminal e Administração 
Remota. Administração de usuários e computadores (direitos de acesso, grupos). 

6. Sistemas Operacionais: Windows Server 2008, Ubuntu, Suse, Debian: Conceitos básicos: 
configuração, conectividade, administração, recursos, utilitários e clientes de rede. 

7. Conceitos de segurança da informação: Conceitos Básicos: confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. Criptografia. Certificação Digital. Assinatura Digital. Malwares. 
Perícia Digital. Normas 27001 e 27002. 

 
ARQUITETO JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
1. CONHECIMENTOS GERAIS: Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos 

Urbanos.Conforto ambiental das edificações. Custo da edificação. Conforto ambiental das 
edificações: condições acústicas, térmicas e luminosas. Desempenho de edificações. 
Desenho assistido por computador em Autocad. Desenho urbano. Elaboração de projetos 
de arquitetura. Estudo de mobiliário. Execução e fiscalização de obras públicas. 
Gerenciamento e qualidade da construção. Instalações elétricas prediais. Instalações 
hidráulicas e sanitárias. Materiais e técnicas construtivas. Prevenção contra incêndio. 
Representação gráfica. Sistemas estruturais. Topografia.  

2 PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: Orçamento e 
composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-
financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, 
controle de materiais). Critérios de Medição de Obras. BDI e encargos sociais incidentes em 
orçamentos de obras. Sistema de gestão da qualidade. Produtividade na construção civil. 
Orçamento e cronograma de obras públicas. 

3 LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS: Projeto básico e projeto executivo. 2. Orçamento de 
referência para licitação. 3. Contratos e aditivos. 4 Princípios de planejamento e de 
orçamento público. 

4 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS:  Avaliação de imóveis urbanos e rurais com o uso de 
tratamento científico segundo a NBR 14.653 - Partes 1, 2, 3 e 4.  

5 EDIFICAÇÕES: 1. Arquitetura residencial (residências isoladas, edifícios de apartamentos, 
condomínios horizontais e verticais, habitação social urbana e rural). 2 Arquitetura de 
edificações públicas para uso administrativo, educacional, esportivo, turístico e cultural, 
hospitais e postos de saúde, restaurantes populares, cadeias e presídios. 3 Conceitos de 
habitabilidade e salubridade. 4 Dimensionamento de 24 ambientes e programa funcional da 
edificação. 5 Critérios e parâmetros de desempenho (NBR 15.575). 6 Mutirão e 
autoconstrução. 7 Construção industrializada. 

6 PROJETOS COMPLEMENTARES EM EDIFICAÇÕES: 1. Noções de fundações, estrutura, 
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e prevenção contra incêndio. 2 
Especificação técnica de serviços e de materiais. 3 Métodos e técnicas de desenho e 
projeto. 4 Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). 5 
Compatibilização de projetos.  

7 REFORMA E REVITALIZAÇÃO: 1. Vistoria de obras. 2. Projeto, orçamento e cronograma 
de reformas. 3 Patrimônio histórico.  

8 ACESSIBILIDADE: 1 Soluções arquitetônicas para acessibilidade de edifícios de uso 
público e coletivo. 2 Conceito de desenho universal. 3 Marco regulatório e NBR 9050. 92. 



9 ERGONOMIA: A Norma Regulamentadora 17 e a Portaria 3214/78 do Ministério do 
Trabalho. 2 As normas regulamentadoras de segurança do trabalho. 

10 COMUNICAÇÃO VISUAL: 1 Programação e comunicação visual.  
11 ARQUITETURA DE INTERIORES: 1 Arquitetura de interiores (detalhamento de mobiliário, 

paginação de piso e forro, etc).  
12 PLANEJAMENTO URBANO E LEGISLAÇÃO URBANISTICA: 1 Constituição Federal e 

Estatuto da Cidade. 2 Parcelamento do solo. 3 Uso e ocupação do solo. 4 Código de obras. 
5 Regularização fundiária. 6 Plano Nacional de Habitação (PlanHab). 7 Plano Diretor 
(conceito, abrangência e conteúdo). 8 Plano local de habitação de interesse social. 9 
Participação popular e controle social.  

13 PAISAGISMO e MEIO AMBIENTE: Projeto paisagístico. 2 Licenças ambientais. 3 Outorgas 
para uso de recursos hídricos. 3 Áreas de proteção permanente e de proteção ambiental.  

14 GESTÃO DE PROJETOS: 1 Conceito de projeto, programa e processo. 2 Gerenciamento 
de escopo, tempo, custos e recursos humanos alocados em projetos. 3 Métricas de 
desempenho do projeto 4. Noções de análise de risco. 

 
BIÓLOGO JÚNIOR  

 

PROGRAMA: 
Teorias da origem da vida. Teorias evolucionistas. Estrutura e composição da célula. Funções 
celulares. Organelas celulares. Ciclo celular. Energia, catálise e biossíntese. Histologia Básica. 
DNA, reprodução e hereditariedade. Biologia Molecular Básica. Diagnóstico em biologia 
Molecular. Análise mendeliana. Teoria cromossômica da herança. Mutação gênica e 
cromossômica. Recombinação. Controle da expressão gênica. Mecanismos de alteração 
genética. Genética de populações. Zoologia de Invertebrados e dos Cordados, incluindo 
morfologia, biologia e classificação dos animais. Botânica; diversidade e reprodução; 
sistemática vegetal. Principais características, classificação e diversidade de talófitas, briófitas, 
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Princípios de Sistemática e Biogeografia. 
Microbiologia: micro-organismos e sua identificação Microbiologia médica, sanitária e de 
alimentos. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e 
protozoários. Ecologia: eficiência ecológica, níveis e pirâmides tróficas. Produção primária. 
Decomposição. Dinâmica de populações. Biomas brasileiros. Impactos antrópicos locais, 
regionais e globais. Resíduos. Efeitos biológicos da poluição. Ciclos biogeoquímicos. Recursos 
hídricos. Proteção Ambiental. Unidades de Conservação ambiental. Monitoramento ambiental. 
Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Conservação de recursos 
naturais. Controle biológico de pragas e doenças. Legislação Ambiental. Elaboração de 
documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e atestados e registros legais. 
 

CIRURGIÃO DENTISTA JÚNIOR 
 

PROGRAMA: 
1. Exame do Paciente: Anamnese; exame clínico; exames complementares laboratoriais 

(solicitação e interpretação dos resultados); radiologia intra e extrabucal (técnica e 
interpretação).  

2. Etiologia, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de: Cárie dentária; doença periodontal; 
lesões cancerizáveis e estomatológicas; câncer bucal; má oclusão dentária; infecções 
viróticas; bacterianas e micóticas na cavidade oral; doenças sistêmicas com repercussões 
na cavidade bucal; doenças da polpa e tecidos periapicais. 

3. Promoção e proteção à Saúde: Educação em Saúde; Fatores determinantes e 
condicionantes de saúde; aspectos sócioeconômicoculturais em odontologia; saúde bucal e 
seus aspectos epidemiológicos; organização e administração de serviços odontológicos; 
recursos humanos em odontologia; trabalho em equipe multidisciplinar. 

4. Anestesiologia: Instrumental e técnicas, fármacos, risco de acidentes (prevenção e 
tratamento); anestesia local: anestésicos; vasoconstritores; indicações e contraindicações. 

5. Fármacos mais utilizados em Odontologia: Analgésicos; antibióticos; anti-inflamatórios; 
fluoretos (uso tópico e sistêmico).  

6. Dentística: Técnicas clássicas e atuais; materiais restauradores; tratamento invasivo e não 
invasivo de lesões cariosas.  

7. Cirurgia: Exodontias – técnicas, acidentes, instrumental utilizado, indicações e contra-
indicações; ulotomias; gengivectomias; exodontia de dentes retidos e impactados. 

8. Funções administrativas: participar do planejamento, execução e avaliação de atenção 



odontológica coletiva. 
9. Epidemiologia: realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 

planejamento e a programação em saúde bucal, participar do planejamento, execução, 
avaliação e interpretação de estudos e levantamentos epidemiológicos; Atividades coletivas, 
inter e multidisciplinares: coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da 
saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica do técnico em 
saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. Difusão dos preceitos de 
saúde pública odontológica, através de aulas, palestras, escritos. Conhecimento e 
tratamento de doenças Sistêmicas com Repercussão na Cavidade Bucal. Conhecimento do 
sistema de referenciamento e contrarreferenciamento para atenção à saúde de maior 
complexidade. 

10. Biossegurança. 
11. Políticas de Saúde. 
12. Endodontia. 
13. Periodontia. 
14. Prótese. 
 

ENFERMEIRO JÚNIOR 
 

PROGRAMA: 
1. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
2. Administração e Gestão dos serviços de saúde. 
3. Cuidados e procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional de Enfermagem 
4. Assistência de enfermagem em HIV, AIDS, hepatites virais e outras DST’s. 
5. Assistência de enfermagem em prevenção e controle de doenças infecto contagiosas. 
6. Assistência de enfermagem em Pré-natal e Puerpério.  
7. Atendimento à pacientes cardiológicos. 
8. Atendimento à saúde da criança em sua integralidade. 
9. Cuidados de enfermagem: em administração de medicamentos, em uso de cateteres, 

drenos e sondas, em feridas, em terapia respiratória, conforto e sinais vitais;  
10. Educação Permanente.  
11. Legislação em enfermagem; Legislação básica do SUS;  
12. Limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização de materiais;  
13. Calendário nacional de vacinação;  
14. Vigilância epidemiológica; Vigilância em saúde;  
15. Programa Nacional de Segurança do paciente;  
16. Política nacional de humanização; 
17. Suporte Básico e Avançado de Vida em Pacientes Adultos e Pediátricos 
18. Atendimento Pré-Hospitalar 
19. Suporte Básico e Avançado de Vida no Trauma.  

20. LEGISLAÇÃO: Lei nº 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Lei nº 8142/1990. Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria 2436 de 21/09/2017; Redes de Atenção a Saúde - 2011. Segunda ed. OPAS/OMS – 

Eugenio Vilaça Mendes. Cadernos de Atenção Básicas do Ministério da Saúde;  
 

ENFERMEIRO DO TRABALHO JÚNIOR 
 
PROGRAMA: Fundamentos de Enfermagem. Atendimento de Saúde. Enfermagem. Princípios 
de Biossegurança. Sistemas de registros e informações. Ambiente e Unidade do paciente. 
Cuidados de higiene. Medidas de conforto e segurança do paciente. Procedimentos para 
diagnostico de enfermagem. Sinais Vitais e Controle. Farmacologia. Procedimentos 
terapêuticos. Assistência ao paciente grave. Enfermagem e a Saúde do Trabalhador. Processo 
de trabalho e adoecimento: aspectos históricos e organizacionais. Planejamento e ação nos 
serviços de atenção a saúde dos trabalhadores. Exames de saúde e provas funcionais no 
campo do trabalho. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Programa de 



prevenção de riscos ambientais. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA. Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. Portaria n. 
3.214 de 08.06.78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores. Normas 
Regulamentadoras (NR) em segurança e medicina do trabalho (NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 
17, 24,28, 32, 33, 35 e 36. C.L.T: Capítulo V, Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativo à Segurança e Medicina do Trabalho, artigos 154 a 201. Doenças profissionais e 
doenças do trabalho. Doenças Relacionadas ao Trabalho. Conceito de adoecimento 
relacionado ao trabalho e sua taxonomia. Fatores de riscos para câncer ocupacional. Doenças 
e transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Acidentes do trabalho. 
Acidentes provocados por animais peçonhentos. Indicadores ambientais e biológicos de 
exposição e monitoramento biológico da saúde do trabalhador. Lesões por esforços repetitivos. 
Alterações psíquicas relacionadas ao trabalho. Estresse e Trabalho. Trabalho em Turnos e 
impacto na saúde. Trabalho Noturno. Doença Mental e Trabalho. Perdas auditivas 
ocupacionais. Exposição a agrotóxicos. Ergonomia. Toxicologia ocupacional. Agentes de 
exposição ocupacional: fatores de riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos. Riscos 
psicossociais. Epidemiologia. Noções de Bioestatística. Desenhos de estudos epidemiológicos 
aplicados à saúde do trabalhador. Legislação previdenciária aplicada aos acidentes do trabalho 
e `as doenças do trabalho. Benefícios e Serviços da Previdência Social aplicados aos 
acidentados do trabalho. Auxílio-acidente e auxílio-doença. Habilitação e Reabilitação 
profissional. Perfil profissiográfico previdenciário. Aposentadoria especial. Insalubridade, 
periculosidade. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Proteção ao trabalho da mulher e 
do menor. Higiene ocupacional. Sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho: 
normalização e certificação. Imunização e vacinação na prevenção das doenças. Primeiros 
Socorros a acidentados. Biossegurança, doenças emergentes e reemergentes, agentes 
infecciosos ressurgentes no Brasil, analise e avaliação de risco e prioridade da biossegurança.  
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
1. Fertilidade, manejo e Conservação dos Solos: princípios de fertilidade do solo e 

conservação; avaliação da fertilidade do solo; amostragem e interpretação análises; 
principais elementos e suas funções; Fertilizantes e corretivos.  

2. Entomologia e Defensivos Agrícolas: precauções no manuseio de defensivos; precauções 
durante e após a aplicação; toxicologia; métodos de controle de pragas; principais pragas 
das culturas.  

3. Manejo Integrado de Doenças, Pragas e Plantas Daninhas: conceitos; método de 
determinação de danos e perdas; monitoramento espaço-temporal; previsão de doenças; 
controle doenças; manejo integrado de pragas; manejo integrado de plantas daninhas.  

4. Lavouras anuais: cultivo; manejo e produção.  
5. Olericultura: principais grupos/famílias de plantas utilizadas: herbáceas, raízes, bulbos e 

frutos; fatores climáticos e sua importância; tipos de propagação; nutrição mineral; irrigação; 
controle fitossanitário; comercialização.  

6. Fruticultura: principais espécies/culturas; técnicas de propagação; adubação; condução dos 
pomares; colheita; armazenagem.  

7. Fitopatologia: princípios e conceitos; importância e natureza das doenças; principais 
agentes causais; sintomatologia e diagnose doenças; relações patógeno-hospedeiro; 
epidemiologia e controle.  

8. Plantas Daninhas: princípios gerais; métodos de controle; dinâmica de herbicidas; 
mecanismos de ação dos herbicidas.  

9. Meteorologia Agrícola: crescimento e desenvolvimento das plantas; radiação solar; 
temperatura do ar e do solo; geadas e vento nas plantas cultivadas; proteção das plantas 
contra efeitos adversos do tempo.  

10. Insumos agrícolas (sementes, mudas e agrotóxicos e afins): Legislação de sementes, 
mudas e agrotóxicos. Produção de sementes e mudas. Toxicologia e classificação dos 
agrotóxicos. Receituário agronômico. Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos. 
Resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos.  

11. Silvicultura: principais usos da madeira de reflorestamento; espécies indicadas; produção 
sementes e mudas; propagação vegetativa; implantação de florestas exóticas; manejo de 
espécies florestais.  



12. Planejamento e licenciamento ambiental. Legislação ambiental.  Código Estadual do Meio 
Ambiente. Código Florestal Brasileiro. Zoneamento ambiental. 

 
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

 
PROGRAMA: 
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações e 
mecânica dos solos. Topografia. Projeto e execução de instalações elétricas, hidrossanitárias e 
de prevenção contra incêndio. Resistência dos materiais e análise de esforços. Custos e 
planejamento de obras. Matemática financeira. Acompanhamento de obras. Construção 
civil: alvenaria, estruturas de concreto, de aço e de madeira. Coberturas e impermeabilização. 
Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas, Fiscalização de projetos e de obras. 
Pavimentação urbana: tipos de pavimentos, projeto e manutenção. Esgotamento sanitário. 
Hidráulica e Mecânica dos fluídos. Vistoria, inspeção e manutenção predial. Licitação e 
contratos, conforme a Lei n.°8.666 e atualizações. Planejamento, sustentabilidade urbana e 
acessibilidade. Princípios de planejamento e de orçamento público e acessibilidade. 
PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: 1 Orçamento e 
composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-
financeiro. 2. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, controle 
de materiais). 3 Critérios de Medição de Obras. 4. BDI e encargos sociais incidentes em 
orçamentos de obras. 5. Sistema de gestão da qualidade. 6. Produtividade na construção civil.  
7. Orçamento e cronograma de obras públicas. LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS: 1 Projeto 

básico e projeto executivo. 2. Orçamento de referência para licitação.  3. Contratos e aditivos. 4 

Princípios de planejamento e de orçamento público. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS: 1 Avaliação de 

imóveis urbanos e rurais com o uso de tratamento científico segundo a NBR 14.653 - Partes 1, 

2, 3 e 4.  EDIFICAÇÕES: 1. Engenharia e Arquitetura residencial (residências isoladas, 

edifícios de apartamentos, condomínios horizontais e verticais, habitação social). 2 Noções 

gerais de engenharia e arquitetura de edificações públicas para uso administrativo, 

educacional, esportivo, turístico e cultural, hospitais e postos de saúde, restaurantes populares, 

cadeias e presídios. 3. Sondagem e fundações. 4 Estrutura. 5. Instalações Elétricas. 6 

Instalações Hidro-sanitárias. 7. Prevenção de incêndios. 8.  Controle ambiental das edificações 

(térmico, acústico e luminoso). 9. Memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e 

serviços.  10. Acessibilidade. 11 Construção industrializada. 12 Critérios e parâmetros de 

desempenho (NBR 15.575). 13 Noções de patrimônio histórico e de legislação urbanística. 14 

Sistemas construtivos não tradicionais para edificações comerciais: pré- moldados em 

concreto, steel-framing, modular em aço.  PERÍCIAS:  Vistoria de obras e de edifícios. Vícios e 

patologias de construção.  Recuperação de estruturas e de edificações. Responsabilidade 

técnica. SANEAMENTO AMBIENTAL:  Sistemas de abastecimento de água (captação, 

tratamento, transporte e distribuição). Sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e 

lançamento). Coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos.  Sistemas de drenagem 

urbana (macrodrenagem e microdrenagem). Marco regulatório. Estudos de viabilidade em 

saneamento. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM: Geometria de vias urbanas e estradas. 

Especificação e dimensionamento de pavimentos. Vistoria, recuperação e conservação de 

pavimentos. Corte e aterro. Jazidas e bota fora.  Equipamentos para transporte, desmonte e 

compactação de solo. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA: Noções de legislação e 

instrumentos urbanísticos. Sistema Viário (caracterização e hierarquização de vias).  

Transporte Público (modais, planejamento e operação, estudos de viabilidade). 

URBANIZAÇÃO: Parcelamento do solo (condições e restrições para parcelamento). 

Infraestrutura para urbanização de glebas (abertura de vias, abastecimento de água, esgoto 

sanitário, pavimentação, drenagem, rede de distribuição de energia e iluminação pública). 

Urbanização de assentamentos precários. Regularização fundiária. Noções de sistema 

cartográfico e de geoprocessamento. Acessibilidade a deficientes. GESTÃO DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL: Tipos de Manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Engenharia 

de Manutenção.  Indicadores de Performance de Manutenção. Manutenção e gestão de ativos 

patrimoniais. MEIO AMBIENTE: Licenças ambientais. Outorgas para uso de recursos hídricos.  

Áreas de proteção permanente e de proteção ambiental. GESTÃO DE PROJETOS: Conceito 

de projeto, programa e processo. Gerenciamento de escopo, tempo, custos e recursos 



humanos alocados em projetos. Métricas de desempenho do projeto. Noções de análise de 

risco. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS: Elementos fundamentais, Leis fundamentais, teoremas 
e metodologias de análise de circuitos elétricos; Circuitos elétricos em C.C.; Circuitos elétricos 
em C.A. monofásicos e polifásicos em regime permanente; Resposta nos domínios do tempo e 
da frequência para circuitos com associações RL, RC e RLC, em série, paralelo e mistas; 
Análise de harmônicas de fontes sinusoidais.  
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS: Circuitos 
magnéticos com excitação em C.C e C.A.;  Circuitos elétricos acoplados magneticamente; 
Características Indução x Campo de materiais magnéticos, susceptibilidade e permeabilidade 
magnética; Transformadores monofásicos e trifásicos: princípio de funcionamento, modelos 
equivalentes, ensaios de rotina e obtenção dos parâmetros representativos; Autotransformador: 
princípio de funcionamento, modelo equivalente, ensaios de rotina e obtenção dos parâmetros 
representativos; Transformador de três enrolamentos: princípio de funcionamento e modelos 
equivalentes; Princípio da conversão eletromecânica de energia; Máquinas de corrente 
contínua em regime permanente: princípio de funcionamento e modelos equivalentes das 
diversas configurações; Máquinas síncronas: princípio de funcionamento, modelos 
equivalentes e comportamento em regime permanente e transitório; Máquinas de Indução: 
princípio de funcionamento, modelos equivalentes e comportamento em regime permanente e 
transitório; Controle de velocidade de máquinas de indução. 
MEDIDAS ELÉTRICAS: Sistema Internacional de Unidades (SI); Medição de corrente, tensão, 
potência e energia elétrica; Instrumentos de medição; Transformadores para instrumentos (TCs 
e TPs); Transdutores elétricos e de temperatura; Exatidão, precisão e erro de medidas. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE B.T. E A.T.: Dimensionamento de condutores e barramentos 
elétricos; Dimensionamento de condutos para condutores elétricos; Planejamento da 
instalação, demanda e fatores de projeto; Medidas de proteção contra choques elétricos; 
Aterramento; Proteção contra descargas atmosféricas; Sistemas de comando e proteção de 
circuitos elétricos; Acionamentos de máquinas elétricas; Subestações Industriais e de 
edificações: dimensionamento e projeto das instalações e especificações de equipamentos; 
Correção do fator de potência: projeto e especificações; Luminotécnica: Projeto de sistemas de 
iluminação interna e externa. Materiais elétricos e magnéticos 
ELETRÔNICA ANALÓGICA: Dispositivos semicondutores: funcionamento, características e 
aplicações de diodos, transistores, SCRs, TRIACs e DIACs; Circuitos retificadores, 
grampeadores e ceifadores; Amplificadores Operacionais: funcionamento, características e 
aplicações em circuitos amplificadores, filtros e controladores; Reealimentação; Circuitos 
chaveadores: conversores CC-CC, Choppers e Inversores 
ELETRÔNICA DIGITAL: Álgebra booleana; portas lógicas; diagramas lógicos, tabelas verdade 
e mapas de Karnaugh; linguagens de programação Leadder, STL e FDB; circuitos 
combinacionais e seqüenciais; registradores e contadores; conversores A/D e D/A;  
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: Fundamentos, símbolos lógicos, programações gráficas - 
diagrama Ladder e diagrama de blocos de função, Controlador Lógico Programável (CLP), 
protocolos e controle de processo; 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: Condições gerais de 
fornecimento de energia elétrica no mercado brasileiro. 
NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados.  
NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: Orçamento e 
composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-
financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, controle 
de materiais).  
PLANEJAMENTO URBANO: 1 Sustentabilidade urbana (Agenda Habitat e Agenda 21). 2 
Princípios de planejamento e de orçamento público. 3 Regularização Fundiária. 
GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 1 Tipos de Manutenção (preditiva, preventiva, 
corretiva).  
2 Engenharia de Manutenção. 3 Indicadores de Performance de Manutenção. 4 Manutenção e 
gestão de ativos patrimoniais.  



PROJETO DE ENGENHARIA: 1 Instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, telefonia, cabeamento estruturado, subestações, ar condicionado, ventilação-
exaustão e elevadores. 2 Especificação de materiais. 3 Métodos e técnicas de desenho e 
projeto. 4 Estudos de viabilidade técnica-financeira. 5 Controle ambiental das edificações 
(térmico, acústico e luminoso). 
PROJETO DE URBANISMO: 1 Sistemas de energia para infra-estrutura urbana  
GERAÇÃO DE ENERGIA: 1. Noções de Geração de Energia não hidráulica. 2. eólica, solar de 
aquecimento, solar fotovoltaica. 
LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS: 1 Projeto básico e projeto executivo. 2. Orçamento de 
referência para licitação. 3. Contratos e aditivos. 4 Princípios de planejamento e de orçamento 
público. 
 

FISCAL DE TRIBUTOS JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Código Tributário Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal. 
Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos - modalidades: por 
declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos 
contra lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, 
prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. Imunidade e isenção – isenções: unilaterais, 
bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". 
Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e 
outras receitas municipais. Impostos privativos – imposto predial urbano (IPTU): zona urbana – 
incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão "intervivos" de 
imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) - incidência, 
base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados - imposto de renda, imposto territorial rural 
(ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre operações 
relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo 
de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - taxas diversas e 
contribuição de melhoria. Outras receitas - preços, empréstimos, financiamentos, auxílios e 
subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da 
progressividade; isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência 
tributária do município. Extinção do crédito tributário; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; 
Funções do Fiscal; Hierarquia; Utilização de logradouros públicos. Qualidade no atendimento: 
Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou por telefone; recebimento, 
orientação e encaminhamento dos cidadãos ao setor específico. Lei Federal 116/2003 e 
123/2006 
 

FISIOTERAPEUTA JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Anatomia, Fisiologia geral, avaliação e tratamento na área de fisioterapia ortopédica, 
traumatológica, neurológica, reumatológica e cardiorrespiratória, indicações e contraindicações 
das técnicas fisioterápicas, cinesiologia humana, cinesioterapia, postura, equilíbrio e marcha, 
eletroterapia, fototerapia, termoterapia e hidroterapia nas mais diversas áreas da fisioterapia, 
órteses e próteses e suas indicações, saúde coletiva, qualidade de vida no processo de 
envelhecimento, fisioterapia no pré e pós-operatório, a importância da interdisciplinaridade no 
atendimento ao indivíduo. Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, 
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, 
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da 
cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em 
fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de 
termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e 
respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e 
reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia; Fisioterapia 
em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e 
tipos de prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia 
respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do 
sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças 



relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência 
fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de 
ética e legislação profissional.Lei nº 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, 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. 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 2436 
MS de 21/09/2017 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de 
Janeiro de 2008 - Criação do NASF Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção 

Básica, n. 39); Apoio Matricial na Atenção Básica.  
 

MÉDICO DO TRABALHO JÚNIOR 
 
PROGRAMA: Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Programa de 
prevenção de riscos ambientais - PPRA. Portaria n. 3.214 de 08.06.78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores. Normas Regulamentadoras (NR) em 
segurança e medicina do trabalho (NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,12,15, 16, 17,24,32, 33, 35 e 36. 
C.L.T: Capítulo V, Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e 
Medicina do Trabalho, artigos 154 a 201. Bases Históricas da Patologia do Trabalho. Doenças 
profissionais e doenças do trabalho. Doenças relacionadas ao Trabalho. Métodos diagnósticos 
das doenças relacionadas ao trabalho. Conceito de adoecimento relacionado ao trabalho e sua 
taxonomia. Câncer ocupacional. Doenças e transtornos mentais e comportamentais 
relacionados ao trabalho. Acidentes do trabalho. Acidentes provocados por animais 
peçonhentos. Proteção contra choques elétricos. Riscos decorrentes do uso da eletricidade. 
Indicadores ambientais e biológicos de exposição. Lesões por esforços repetitivos, 
queimaduras, choque elétrico e alterações psíquicas relacionadas ao trabalho. Doença Mental 
e Trabalho. Violência e trabalho. Perdas auditivas induzidas pelo ruído. Exposição a 
agrotóxicos. Ergonomia. Toxicologia ocupacional. Princípios da toxicocinética e da 
toxicodinâmica. Intoxicações profissionais agudas e crônicas. Agentes de exposição 
ocupacional: riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos. Riscos psicossociais. 
Epidemiologia. Bioestatística. Desenhos de estudos epidemiológicos aplicados à saúde do 
trabalhador. Legislação previdenciária. Benefícios e Serviços da Previdência Social aplicados 
aos acidentados do trabalho. Auxílio-acidente e auxílio-doença. Habilitação e Reabilitação 
profissional. Perfil profissiográfico previdenciário. Aposentadoria especial. Insalubridade e 
Periculosidade. Laudos Técnicos de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial. 
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Normas de proteção ao trabalho da mulher e do 
menor. Higiene ocupacional. Sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho: 
normalização e certificação. Prevenção e manejo do problema de álcool e outras drogas em 
trabalhadores. Imunização e vacinação na prevenção das doenças infecciosas: perspectiva da 
Medicina do Trabalho. Exames Médicos Admissionais e Periódicos para avaliação da saúde da 
pessoa portadora de deficiência. Emissão de laudos, critérios técnicos e legais de 
enquadramento para integração de pessoas com deficiência. Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e potenciais aplicações em saúde do trabalhador. 
 

NUTRICIONISTA JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, elaboração, organização, 
execução de cardápio e procedimentos de compras, recepção, estocagem e distribuição de 
gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de 
conservação. Técnicas de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica 
dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolépticas, 
seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene e 
manipulação de alimentos: microbiologia básica dos alimentos. Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA). Vigilância e legislação sanitária, Controle higiênico-sanitário dos alimentos, 
análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e implantação do Manual de Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação. Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição, 
critério e avaliação de dietas normais e especiais, leis da alimentação. Nutrientes: definição, 



propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares 
e interação. Alimentação nos diferentes ciclos da vida (da gestação ao idoso). Guia alimentar 
para a população brasileira. Nutrição em Saúde Pública: Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em todas as faixas etárias. 
Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação. Avaliação Subjetiva Global. 
Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das DRI’s. Ética profissional. 
Metabolismo energético; Macro e micronutrientes (funções, interações, necessidades e 
recomendações); Avaliação do estado Nutricional (indivíduo e coletividade). Nutrição Clínica: 
Atenção Nutricional nos Ciclos da Vida; Cuidado Nutricional nas doenças do Trato 
gastrointestinal, nas doenças cardiovasculares, nas doenças pulmonares, na doença renal e 
nas Doenças e Agravos Não Transmissíveis; Suporte Nutricional Enteral e Parenteral; 
Prescrição de Suplementos Alimentares; Prescrição de Fitoterápicos. UAN: Planejamento de 
cardápios; Fichas técnicas de Preparo; Manual de Boas Práticas; POP (Procedimentos 
Operacionais Padronizados); Microbiologia dos Alimentos; DTAs (Doenças Transmitidas por 
Alimentos); PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador); Administração de UAN; PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Saúde Pública: Políticas Públicas na Área de 
Alimentação e Nutrição; Alimentação e Nutrição para grupos da população (crianças, 
adolescentes, gestantes, adultos e idosos); NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família); 
Doenças carenciais de magnitude no Brasil; Monitoramento e avaliação das práticas de 
promoção à saúde; Epidemiologia das doenças nutricionais; Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE); Sisvan; Exercício da Profissão de Nutricionista, Obesidade e 
Inclusão do café na alimentação escolar; Posicionamento CFN: Transgênico I, Transgênico II, 
Multimistura, Prescrição Dietética; Recomendações CFN: Recomendação 01 – Dieta Detox, 
Recomendação 02 – Óleo de Coco e Óleo de Canola, Recomendação 03 – Sucralose, 
Recomendação 04 – Prescrição de Suplementos Nutricionais, Recomendação 05 – Solicitação 
de Exames, Recomendação 06 – Concursos Públicos e Privados e Recomendação 07 – 
Cirurgia Bariátrica; Lei Orgânica da Saúde Lei nº8.142 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. 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 2436 
MS de 21/09/2017 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de 

Janeiro de 2008 - Criação do NASF Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de Atenção 

Básica, n. 39); Apoio Matricial na Atenção Básica.  
 

SANITARISTA JÚNIOR 
 
PROGRAMA: 
Análise de Políticas e Sistemas de Saúde, considerando o Sistema Único de Saúde no Brasil 
com seus dois subsistemas: o público e o suplementar; planejamento, gestão e avaliação em 
Saúde (formulação, acompanhamento e avaliação de políticas, coordenação, planificação e 
gerência de sistemas e serviços); educação, promoção e vigilância da saúde (ações compondo 
equipe multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais); pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em saúde (compromisso de ciência, tecnologia e inovação em saúde e qualidade de 
vida) 
POLÍTICA DE SAÚDE: Modelos Tecnoassistenciais, Reforma Sanitária Brasileira e a 

Consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS; Princípios fundamentais, diretrizes, 

atribuições e competências das esferas governamentais do SUS; Noção de cidadania e 

controle social do SUS; Pacto pela Saúde 2006 Promover, Proteger, Prevenir, Assistir e 

Reabilitar,Formas de financiamento e custeio do SUS; Rede de Atenção à Saúde.  

EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSCAS: Fundamentos histórico, conceitos e metodologias de 

aplicações; Processo saúde - doença; Determinação Social em Saúde. Indicadores de Saúde;  

(morbi-mortalidade, Estatísticas vitais, registro de eventos vitais, Medidas de freqüência de 

doenças. Comparação de coeficientes e padronização de taxas. Medidas de risco. Medidas de 

associação. Distribuição espacial e temporal de doenças. Tipos de estudos epidemiológicos. 

Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.) Bioestatística: Apresentação 

gráfica e tabulação dos dados; noções básicas de teoria da probabilidade e amostragem; 

testes de hipóteses; medidas de tendência central e dispersão.Classificação Internacional de 

Doenças. Epidemiologia aplicada à administração e ao planejamento em saúde; Estratégias de 



imunização e avaliação da cobertura vacinal. Sistemas 

de Informação em Saúde: SISAB – Sistema de Informação da Atenção Básica, SIM – Sistema 

de Informação de Mortalidade, SINAN– Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 

SINASC– Sistema de Informação de Nascidos Vivos, SIH/SUS – Sistema de Informação de 

Internações Hospitalares do SUS, SIA/SUS – Sistema de 

Informação Ambulatorial do SUS, SIOPS – Sistema de Informação do Orçamento Público em 

Saúde, SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. Programas 

de Saúde: Programa Nacional de Imunização; Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente; Programas do Idoso, da Hipertensão, do Diabetes, da 

Tuberculose, da Hanseníase, de DST/AIDS, de Saúde Mental, de Saúde Bucal, de Controle da 

Dengue.Organização da Atenção Básica: Política Nacional da Atenção Básica, Programa 

Saúde da Família - conceitos, princípios, diretrizes, composição e atribuições das equipes de 

saúde da família, indicadores de acompanhamento da atenção básica, etapas de implantação 

da Estratégia Saúde da Família no município. Planejamento, Programação e Gestão em 

Saúde: As normas operacionais do Sistema Único de Saúde - formas e modalidades de 

habilitação de gestão das esferas de governo estadual e municipal, formas de repasse dos 

recursos financeiros, Programação Pactuada e Integrada (PPI), pisos e tetos financeiros do 

SUS; métodos de planejamento e programação em saúde; Monitoramento e avaliação, 

indicadores de produtividade; conceitos de eficácia, eficiência e efetividade; gestão de recursos 

humanos; Noção de território como espaço de desenvolvimentos das práticas sociais; 

avaliação e gerenciamento de sistemas locais de saúde; diagnóstico e intervenção de saúde; 

educação em saúde.  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: conceitos, metodologia de trabalho e formas de intervenção no 

território. Estratégias de atuação, formas de organização e legislação básica da vigilância 

epidemiológica, da vigilância sanitária, da vigilância ambiental em saúde e da vigilância à 

saúde do trabalhador. 

 

TÉCNICO EM TURISMO E TÉCNICO EM TURISMO BILÍNGUE* 
*Ajustado em 16/02/2018. 

 
PROGRAMA: 
 
Conceitos e Definição do SISTUR; Evolução Histórica do Turismo; Características do Turismo; 
Terminologias aplicadas ao Turismo; Turismo e Economia; Segmentação do Turismo; Serviços 
de alimentação, hospedagem e transportes no Turismo; Entidades, órgãos e eventos do setor 
turístico; Planejamento Turístico; Turismo e Sustentabilidade; Marketing Turístico; Demanda 
Turística; Patrimônio artístico, histórico e cultural; Oferta Turística; Plano de desenvolvimento 
turístico; Gestão de eventos; Cerimonial de eventos; Turismo sustentável; Impactos 
socioculturais do turismo; Tecnologia da informação aplicada ao turismo; Tendências atuais da 
atividade turística; Plano Nacional de Turismo (2013-2016); Legislação aplicada ao turismo; Lei 
Geral do Turismo (Lei 11.771/2008); Turismo e Hospitalidade. 


