PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e
organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos;
Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe
da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal;
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo;
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores lógicos
das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos; proposições
simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com porcentagens.
Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas:
estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a
vida econômica, social, cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio
ambiente e ecologia, com suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual,
nacional e internacional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 – 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. Lei 8080/90, Lei
8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS. Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica Estratégia Saúde da Família; PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017). Código de ética e
legislação profissional.
CARGO: 102 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INTERPRETE DE LIBRAS
Conhecimento Específico: Educação de Surdos: História da Educação de Surdos: da antiguidade à
modernidade. Abordagens da educação de surdos (oralismo, comunicação total, bilinguismo e
inclusão). Representações da surdez (visão clínico-patológica e visão sócio antropológica).
Identidades surdas. Cultura e comunidade. Os surdos como minoria social. Identidade e
desenvolvimento escolar. Políticas linguísticas e surdez. Legislação e surdez. História da Língua
Brasileira de Sinais. Legislação da Língua Brasileira de Sinais. Níveis linguísticos da Língua Brasileira
de Sinais: aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Tradução e interpretação para
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surdocegos. Contextos sócio-políticos de tradução e interpretação. Teorias dos Estudos da Tradução
e Estudos da Interpretação. Ética profissional. O intérprete de língua de sinais na escola inclusiva.
Intérprete educacional. Importância da aquisição de linguagem para o desenvolvimento cognitivo.
Processos de aprendizagem de L1 e L2. 12. Expressões faciais em Libras: modulações dos sinais,
expressões gramaticais e expressões afetivas.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e
organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos;
Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe
da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal;
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo;
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores
lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos;
proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com
porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a
vida econômica, social, cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio
ambiente e ecologia, com suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual,
nacional e internacional.
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.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; Acentuação
gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal;
Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Estrutura
e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; Divisão silábica: identificação do
número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemática: Resolução de situações problemas, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre história, geografia, economia, turismo, sociedade,
política municipal e estadual. História e atualidades sobre esporte, cultura e sociedade brasileira: artes,
cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro, futebol, esportes olímpicos e não olímpicos.
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CARGO: 301 – OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
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,
patrola, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.

