
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 2  –  D O S  C O N T E Ú D O S 
P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de textos;  tipos de textos;  ortografia  oficial;  classes de palavras 

variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos 

verbos; conjugações verbais; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das 

palavras quanto ao número de sílabas;  dígrafos,  encontros vocálicos e consonantais;  divisão silábica;  processos de 

formação de palavras: derivação, composição e outros processos.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 

com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de textos;  tipos de textos;  ortografia  oficial;  classes de palavras 

variáveis e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos 

verbos; conjugações verbais; colocação de pronomes nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; 

tipos  de  predicado;  classificação  das  palavras  quanto  ao  número  de  sílabas;  dígrafos,  encontros  vocálicos  e 

consonantais; divisão silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; usos de 

“porque”, “por que”, “porquê”, “por quê”; usos de “mau” e “mal”; semântica: sinonímia, antonímia.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 

com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Marialva e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, 

social, política. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, 

música e teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

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. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  

Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 

e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes 

operacionais:  Windows Vista  e  7  (seven).  Processador  de  texto  (Word).  Planilhas eletrônicas  (Excel).  Conceitos  de  

tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e  

Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

CARGO 201: FISCAL DE OBRAS 
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Conhecimentos Específicos: Gerenciamento, acompanhamento e fiscalização de obras de Engenharia Civil. Redação 

de  laudos  e  pareceres  técnicos.  Dos  Projetos:  Definições,  conteúdo,  características  das  partes;  Coordenação  e 

compatibilização de projetos; Definição do programa de necessidades e diretrizes; Projeto para aprovação; Projeto definitivo; 

Plantas para execução; Projeto como foi  construído.  Da Execução de Obras:  Técnicas construtivas;  Controle tecnológico; 

Controle da qualidade dos serviços.  Da Gerência de Obras: Estimativas de custo; Orçamentos de custo; Cronogramas de prazos; 

Cronogramas de desembolso; Cronograma geral da obra; Fiscalização; Controle de acompanhamento; Controle de desempenho; 

Relatórios. Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas 

utilizadas no desenho técnico. Escalas; projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos 

construtivos, equipamentos, mobiliário); desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura; 

detalhes; cotagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas 

(tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma – convenções. Projeto e 

execução de instalações prediais – instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-condicionado. 

Estruturas – desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico – 

significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção.  Orçamento 

de  obras:  estimativo  detalhado  (levantamento  de  quantitativos,  planilhas,  composições  de  custos,  cronograma  físico-

financeiro). Execução e fiscalização de obras noções de segurança do trabalho. Desenho em AUTOCAD: menus, comandos, 

aplicações. 

CARGO 202: OPERADOR DE PABX

Conhecimentos Específicos:  Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de 

trabalho, organização do local de trabalho; Normas e equipamentos de segurança atinentes ao exercício do respectivo cargo: 

Noções básicas de atendimento ao público; Noções básicas de atendimento telefônico. Qualidade no atendimento ao público; 

Forma de atendimento ao público;  Postura da telefonista;  Códigos especiais de serviço telefônico;  PABX – PBX – KS; 

Telefones de uso público.

CARGO 203: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e 

promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração 

aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. 

Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças 

profissionais.  Legislação  sobre  higiene  e  segurança  do  trabalho;  Segurança  no  transito;  CIPA –  Comissão  Interna  de 

Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 

mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

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. Locuções verbais (perífrases verbais); 17.  

Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs 

e  DVDs)  e  software  (compactador  de  arquivos,  chat,  clientes  de  e-mails,  gerenciador  de  processos).  Ambientes 
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operacionais:  Windows Vista  e  7  (seven).  Processador  de  texto  (Word).  Planilhas eletrônicas  (Excel).  Conceitos  de  

tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e  

Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos  Gerais: História  do  Município  de  Marialva  e  do  Estado  da  Paraná.  Noções  gerais  sobre  a  vida 

econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do  

conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e 

inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano 

brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CARGO 401: ARQUITETO

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimentos  gerais  de  Arquitetura  e  Urbanismo.  Projeto  de  arquitetura:  etapas  de 

elaboração  do  projeto. Representação  gráfica  em arquitetura.  Conhecimento  e  procedimentos  de  projetos  de  escolas, 

hospitais, edifícios públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e espaços de urbanização. Serviços de urbanismo e 

construção de obras de arquitetura paisagística. Vistoria de construções, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos 

de obras. Notificações e autos referentes a irregularidades. Materiais, mão-de-obra e respectivos custos.  Sustentabilidade e 

suas aplicações na arquitetura. Noções de projetos complementares de arquitetura. Estrutura e ordenação do espaço edificado 

na paisagem urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento.  Ergonomia. Conforto Ambiental. Inclusão social de 

pessoas com deficiência.  Acessibilidade a edificações,  espaço e equipamentos urbanos.  Computação gráfica aplicada à 

arquitetura,  ao  urbanismo,  ao  paisagismo  e  comunicação  visual.  Técnicas  construtivas  tradicionais  e  modernas. Ética 

profissional.

CARGO 402: 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,  Diarreias 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. 

CARGO 403 e 404: MÉDICO PLANTONISTA DIURNO / NOTURNO

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 
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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 405: MÉDICO RADIOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Fundamentos físicos das radiações e efeitos biológicos; Raios X - características e produção; 

A formação da imagem radiográfica. Controle e qualidade. Filmes radiográficos, sistemas intensificadores e antidifusores. 

Fundamento da fluoroscopia, fluorografia e tomografia. Proteção radiológica. Fundamentos da ultra-sonografia, tomografia 

computadorizada  e  R.N.  magnética.  Contrastes  empregados  no  diagnóstico  por  imagens:  características,  indicações, 

limitações de emprego. Métodos de imaginologia do tórax. Imaginologia do tórax normal. Elementos fundamentais na análise 

imaginológica  do  tórax.  Imaginologia:  das  alterações  intersticiais,  alveolares  e  mistas;  das  doenças  pleuro-parietais;  do 

mediastino normal e patológico; das doenças infecciosas pleuro-pulmonares; das repercussões pleuro-pulmonares de doenças 

sistêmicas, incluindo neoplasias; das doenças vasculares pulmonares; das massas torácicas; do tórax nas emergências; do 

tórax em pediatria; do tórax no paciente crítico; na D.P.O.C; do aparelho cardiovascular - rotinas; nos aumentos cavitários 

cardíacos; nas lesões orovalvulares; nas cardiopatias congênitas; da aorta; do sistema vascular periférico; do sistema vascular 

periférico no trauma; e dos vasos do pescoço e estruturas adjacentes. Imaginologia: do abdômen - métodos; do abdômen 

normal; do abdômen agudo; elementos fundamentais na análise da imaginologia abdominal; do esôfago, estômago e junção 

esôfago cárdio-tuberositária; do delgado e cólons; do fígado, pâncreas e vias biliares; do aparelho digestivo em pediatria; e das 

alterações vasculares abdominais.  Imaginologia  do  aparelho urinário  -  métodos.  Elementos  fundamentais  na  análise da 

imaginologia do aparelho urinário. Imaginologia: das massas expansivas renais; da bexiga, ureteres e junções; da próstata, 

vesículas seminais e bolsa; do aparelho urinário em pediatria; das lesões vasculares renais; e das urgências em aparelho 

urinário,  incluindo  trauma.  Imaginologia  das  lesões  ósteo-músculo-articulares.  Elementos  fundamentais  na  análise  da 

imaginologia  ósteo-músculo-articulares.  Imaginologia:  das  doenças  inflamatórias  ósteo-músculo-articulares;  das  massas 

tumorais e pseudo-tumorais; das repercussões ósteo-músculo-articulares das doenças sistêmicas (incluindo metástases); da 

coluna vertebral; do crânio e face; e dos sistemas ósteo-músculo-articulares. Imaginologia: em Ginecologia e Obstetrícia: 

métodos; da pélvis feminina - fundamentos; do útero e anexos normal e patológica; da gravidez: diagnóstico, evolução e, 

complicações; do  feto e anexos; da mama;  e nas alterações endócrinas. Imaginologia do sistema nervoso central Métodos. 

Elementos  fundamentais  na  análise  da  imaginologia  do  sistema  nervoso  central  imaginologia:  no  traumatismo  crânio-

encefálico; no acidente vascular cerebral; nas doenças vasculares do sistema nervoso central; nas doenças infecciosas e 

desmielinizantes; das massas expansivas do sistema nervoso central; do sistema nervoso central em pediatria; do sistema 

nervoso central em pacientes críticos; e do sistema nervoso central nas alterações sistêmicas. 
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