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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; antônimos e sinônimos; Ortografia: emprego de letras

e uso de iniciais maiúsculas; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Flexão de gênero, número e grau

dos substantivos e adjetivos; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; processos de formação de palavras: derivação,

composição e outros processos; concordâncias verbal e nominal.

Raciocínio  Lógico  e  Matemático:  Números  Naturais;  Operações  Fundamentais;  Números  Fracionários;  Números  Decimais;

Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema. Raciocínio lógico-matemático: proposições,

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

Conhecimentos Gerais:  Aspectos em geral do Município de Mercedes e do Estado do Paraná. Temáticas  atuais, relevantes e

amplamente  divulgadas  referentes  à  História  e  Geografia  do  Brasil,  do  Paraná e de  Mercedes.  Fatos da  atualidade:  locais  e

nacionais. Cultura folclore e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

NÍVEL TÉCNICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Colocação pronominal.

Raciocínio  Lógico e Matemático:  1 Resolução de problemas envolvendo frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com

números,  com figuras,  de palavras).  2  Raciocínio lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência e implicação lógica,

argumentos válidos.

Conhecimentos Específicos: S U S. Estratégia do PSF. Atribuição do Técnico de Enfermagem. Práticas de trabalho da equipe do

PSF. Legislação e Portarias. Prevenção e Promoção a Saúde. Educação para o auto cuidado. Biossegurança nas Ações de Saúde.

Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de esterilização utilizados

em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de trabalho. Funcionamento e utilização dos equipamentos e materiais. Preparação,

acompanhamento e participação de exames diagnósticos. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil.

Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo

peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à

criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência

de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e auto cuidado. Saúde

da Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Cuidados de

Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de

doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O
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processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A

prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico

da  comunidade.  Aspectos  gerais  das  imunizações.  Técnicas  de  aplicação  e  armazenamento  de  imunobiológicos.  Temas

relacionados  à Saúde Mental:  Saúde Mental  no PSF.  Reconhecer  as categorias de transtornos  mentais  e  de comportamento.

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). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Colocação pronominal.

Raciocínio  Lógico e Matemático:  1 Resolução de problemas envolvendo frações,  conjuntos,  porcentagens,  sequências  (com

números,  com figuras,  de palavras).  2  Raciocínio lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência e implicação lógica,

argumentos válidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA

Conhecimentos  Específicos:  Ética  em  Odontologia.  Biossegurança.  Epidemiologia  das  doenças  bucais  no  Brasil.  Índices

epidemiológicos  específicos em saúde bucal.  Saúde Pública:  organização dos Serviços de Saúde no Brasil  -  SUS: legislação,

princípios,  diretrizes,  estrutura e características.  Indicadores de saúde,  sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e

sanitária.  PSF -  Programa Saúde Família  (objetivos,  funções  e atribuições).  Biogênese das dentições.  Diagnóstico  e plano de

tratamento:  anamnese, exame físico,  índices de higiene bucal,  radiologia,  semiologia bucal, exames complementares.  Materiais

restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. - Materiais protetores do complexo

dentino-pulpar.  Métodos  preventivos:  educação  em  saúde,  tratamento  restaurador  atraumático,  adequação  do  meio,  selantes,

restaurações preventivas,  uso de fluoretos em Odontologia.  Cariologia:  características clínicas das lesões de cárie,  prevenção,

tratamento,  prevalência  e  incidência,  microrganismos cariogênicos,  diagnóstico  da  atividade de cárie.  Inter-relação dentística –

periodontia.  Controle químico e mecânico do biofilme dentário.  Periodontia:  gengivite  e periodontite  – diagnóstico,  prevenção e

tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde

bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais

dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em  Odontopediatria  (técnicas  Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  Urgências  em

Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes

com  necessidades  especiais.  Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontologia:  anticoagulantes,  analgésicos,  anti-inflamatórios,

antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em

Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

CARGO 402: FARMACÊUTICO

Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: Ciclo da

Assistência  Farmacêutica  (produção,  seleção,  programação,  aquisição,  armazenamento,  distribuição,  prescrição,  dispensação  de

medicamentos).  Assistência  Farmacêutica  na  atenção  básica.  Assistência  Farmacêutica  no  SUS  (Medicamentos  disponibilizados,

Programas aos quais se destinam - Saúde Mental,  Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos,  Aids). Relação Nacional de
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Medicamentos Essenciais - RENAME. Conhecimentos sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e Diretrizes do Programa

Saúde  da  Família.  Cálculos  farmacêuticos.  Conhecimento  de  farmacotécnica  e  farmacodinâmica  acerca  dos  medicamentos

disponibilizados pelo SUS na rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e Farmacovigilância.

Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos, sistemas de liberação

prolongada de fármacos, sistemas transdérmicos, formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e oral, pomadas, cremes, géis e pastas.

Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei 8142/90, Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Resolução RDC nº

306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº 357/01 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei

nº 8.666/1993) e suas atualizações. Ética profissional.

CARGO 403: MÉDICO CLÍNICO GERAL AMBULATORIAL

Conhecimentos Específicos:  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação da

atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos

programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança.

Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas

por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas

orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria

e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de

Motivação  Compulsória;  Fundamentos  de  Saúde  Pública;  Fundamentos  de  Pediatria;  Emergências  Médicas:  Cardiovasculares,

Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas,

dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da

Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção

a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação

domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal.

Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia,

etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença

intestinal  inflamatória  e  cirrose  hepática;  Aparelho  cardiovascular:  angina  pectoris,  infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial

sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho

respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 404: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA

Conhecimentos Específicos:  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação da

atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos

programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança.

Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas

por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas

orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria

e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de

Motivação  Compulsória;  Fundamentos  de  Saúde  Pública;  Fundamentos  de  Pediatria;  Emergências  Médicas:  Cardiovasculares,

Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas,

dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da

Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção

a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação

domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe  multiprofissional. Relacionamento Interpessoal.

Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia,

etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença

intestinal  inflamatória  e  cirrose  hepática;  Aparelho  cardiovascular:  angina  pectoris,  infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial
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sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho

respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 405: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Conhecimentos Específicos: Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino; Fisiologia do ciclo menstrual, disfunções

menstruais, anomalias congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença

inflamatória pélvica aguda e crônica; Abdômen agudo em ginecologia; Endometriose; Distopias genitais. 6Distúrbios urogenitais;

Patologias  benignas  e  malignas  da mama,  da  vulva,  da  vagina,  do útero  e  do ovário;  Interpretação de  exames citológicos  e

diagnósticos da lesão precursora do câncer cérvico uterino;  Noções de rastreamento,  estadiamento e tratamento do câncer da

mama; Esterilidade conjugal e planejamento familiar; Anatomia e fisiologia da gestação; Diagnóstico de gravidez e determinação da

idade gestacional; Assistência pré‐natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais,

aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais; Doenças hipertensivas

na gestação; Pré‐eclampsia; Diabetes melitus da gestação; Cardiopatias; Doenças renais e outras condições clínicas na gestação;

HIV/AIDS na gestação e  prevenção da  transmissão vertical;  Mecanismo do  trabalho  de parto;  Assistência  ao parto  e  uso do

partograma; Distócias; Indicações de cesárias e fórceps; Rotura prematura de membranas; Condução; Indicações de analgesia e

anestesia intraparto; Indicação de histerectomias puerperais; Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo;

Prevenção da prematuridade; Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.

CARGO 406: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento:

desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e

lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas,

Choque,  Crise  Hipertensa,  Insuficiência  cardíaca,  Reanimação  cardiorrespitória.  Distúrbios  respiratórios:  Afecções  de  vias  aéreas

superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais.

Distúrbios  metabólicos  e  endócrinos:  Acidose  e  alcalose  metabólicas,  Desidratação  aguda,  Diabetes  mellitus,  Hipotireoidismo  e

hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.  Distúrbios  neurológicos:  Coma,  Distúrbios  motores  de  instalação  aguda,  Estado  de  mal

convulsivo.  Distúrbios do aparelho urinário e renal:  Glomerulopatias,  Infecções do trato urinário,  Insuficiência renal aguda e crônica,

Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva,

Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática.

Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção

hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes:

Acidentes  por  submersão.  Intoxicações  exógenas  agudas.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no  Paciente  Politraumatizado.

Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009.

CARGO 407: MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos Específicos:  Microbiologia,  Patologia,  Parasitologia,  Clínica  médica  e  cirúrgica,  tecnologia  e  inspeção  de

produtos de origem animal, controle de qualidade, epidemiologia, zoonoses. Técnicas cirúrgicas aplicadas a animais de companhia e

produção, e métodos e fármacos utilizados para sedação e tranquilização para manipulação de animais de companhia, silvestres e

de produção. Deontologia e ética profissional. Legislação e normas de interesse da profissão. 
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