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SUPERIOR
 
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras e
expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia.
Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e
dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do
que e do se. Formação de palavras. Elementos de comunicação.
Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (período simples e período composto por
coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos
sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão.
Função textual dos Vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequencia (com números, com figuras, de palavras).
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência
e implicação lógica, argumentos validos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Realeza e do Estado
do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas
em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: 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 contra-indicações 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.
 
CARGO: 102 FONOAUDIOLOGO
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema
Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia Educacional.
Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e
Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação.
Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de
linguagem. Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios
de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem
Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial:
Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais,
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nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de
Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e
Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico.
Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde
Escolar. Lei nº 8.112/90.
 
CARGO: 103 MÉDICO
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à
saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A
atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia
farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de
eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem
clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial
sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma
brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia
obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios
gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem
úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com
diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do
intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática.
Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das
anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com
sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais.
Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade.
Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo.
Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia
medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite
reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso.
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco
intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose.
Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites
agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais.
Princípios da antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com
animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e
ácido-básicos.
 
CARGO: 104 NUTRICIONISTA
Conhecimento Específico: Princípios Nutricionais. Digestão,
Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. Nutrição no Ciclo da
Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição para a Manutenção
da Saúde e Prevenção de Doenças. Patologia da Nutrição. Bases da
Dietoterapia. Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria.
Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria. Terapia
Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. Terapia
Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria. Resolução 63
(Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral).
Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas.
Técnica Dietética. Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição;
Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos
Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Contaminações de Alimentos;
Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene
de Alimentos. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC).
 
CARGO: 105 PSICÓLOGO
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias.
Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção
interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento
cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único
de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas
Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma
Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos,
de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional.
 
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ENSINO
MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação
de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem.
Significação de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de
antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão
silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e
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consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e
invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego
dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão.
Função textual dos Vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequencia (com números, com figuras, de palavras).
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência
e implicação lógica, argumentos validos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Realeza e do Estado
do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas
em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e
seus respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CARGO: 201 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de
Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: conceitos e
técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para
indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo
humano. Principais problemas de saúde da população e meios de
intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças
transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção.
Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional.
Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais:
nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e
esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes
odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho.
Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com
aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em
Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação,
armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos
em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia,
patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle.
Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença
periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia,
evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e
prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica:
cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família:
atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.
 
CARGO: 202 EDUCADOR/CUIDADOR
Conhecimento Específico: Desenvolvimento da criança, do
adolescente, do jovem e do idoso. O espaço social, família, escola.
Formas de violência contra a família. Abuso sexual contra crianças e
adolescentes. Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características
especiais dos maus tratos. Trabalhando com grupos. Mediação de
conflitos. Trabalho com famílias: famílias em situação de
vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e
os novos arranjos familiares, multifamílias, violência e abuso na
família. Envolvimento com diferenças: síndrome de down, autismo,
TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em
abrigos. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética
profissional. Vivência de rua. Convivência familiar e comunitária:
poder familiar, colocação em família substituta, medidas protetivas.
 
CARGO: 203 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Conhecimento Específico: Acolhimento na Atenção Primaria a Saúde:
conceitos, formas de organização, avaliação do processo de trabalho,
trabalho em equipe, classificação de risco; Ferramentas e conceito da
Saúde da Família: territorizalização, visita domiciliar; Educação em
saúde e Interssetorialidade; Conceitos e técnicas pedagógicas de
atividades de educação em saúde; Promoção de saúde e prevenção das
doenças bucais; métodos preventivos em saúde bucal; usos de
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fluoretos e secantes; Fatores de risco e noções básicas sobre doenças
bucais: carie dentaria, doença periodontal; maloclusão e câncer bucal;
Noções básicas de anatomia dos dentes e da boca; cronologia da
erupção dentaria na dentição decídua e permanente; Hábitos
alimentares e consumo de açúcar; controle de placa bacteriana;
Noções sobre materiais dentários; Revelação de radiografias
Periapicais; Biossegurança nos serviços odontológicos; esterilização:
tipos Organização do consultório odontológico e manutenção do
equipamento odontológico; Riscos ocupacionais na odontologia e sua
prevenção; Família: ampliação do conceito, especialidades e
diferenças; visita domiciliar: técnicas e abordagens; estratégias de
abordagem a grupos sociais, especialmente a família; Educação em
saúde: educação popular em saúde e sua aplicação; Prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde dos grupos específicos;
Humanização do atendimento, atenção a pessoa com deficiência; Ética
e legislação profissional.
 
CARGO: 204 TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Conhecimento Específico: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética
profissional e responsabilidade; Conhecimentos básicos de anatomia e
fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e
inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos básicos de
equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio
X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura;
Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do
Raio X; Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de
elementos dos componentes químicos do revelador e fixador;
Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções -
equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único de
Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996,
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de
2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
 
CARGO: 205 TÉCNICO EM SEGURANÇA E SAÚDE DO
TRABALHADOR
Conhecimento Específico: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
capitulo 5. Normas Regulamentadoras. Responsabilidade civil e
criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente
do Trabalho: arvore de causas, conceito, causas, custos, registro,
analise e prevenção dos acidentes do trabalho. Arranjo físico.
Movimentação e armazenamento de materiais.
 
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL
FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e
gêneros textuais. Significação de palavras e expressões. Sinônimos e
antônimos. Ortografia oficial. Classes de palavras variáveis e
invariáveis e suas funções no texto. Concordâncias verbal e nominal.
Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe.
Classificação das palavras quanto ao numero de silabas. Dígrafos,
encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Processos de
formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais:
o número em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e
sucessor. Par e impar. Resolução de problemas envolvendo adição e
subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de
maior/menor; largo/estreito;
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas
de medida: comprimento, valor, tempo e massa.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social
e política municipal. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema,
jornais, revistas, televisão, música, teatro. Acontecimentos históricos,
evolução e cultura do Município de Realeza, sua subdivisão e/ou
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do
Paraná.
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao
cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho;
Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças
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municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação;
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em
geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros,
espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes
e utensílios; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e
praças municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas;
Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem
de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Coleta de lixo e
tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido
sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho;
Noções de primeiros socorros.
 
CARGO: 302 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao
cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho;
Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de
mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina em geral;
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção;
Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas
e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e
oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo
e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido
sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho;
Noções de primeiros socorros.
 
CARGO: 303 MOTORISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação
e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros
socorros; Manutenção e Limpeza de veículos.
 
CARGO: 304 OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais
como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto,
retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira,
trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras
atividades correlatas.
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