PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 02/2014

Emprego: Agente Comunitário de Saúde
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.
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 Guamiranga, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
Emprego: Técnico de Enfermagem
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).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimentos gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal, estadual e nacional.
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. Acontecimentos históricos,
evolução e cultura do Município de Guamiranga, sua subdivisão e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia
do Estado do Paraná. Meio ambiente. Código de ética dos servidores públicos.
Conhecimentos Específicos: Aferição de sinais vitais; Coleta de exames; Assistência ao exame físico; Tratamento de
feridas; Suporte nutricional; Cálculo e administração de medicamentos. SAÚDE COLETIVA: Vigilância sanitária;
Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Imunização. 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, antissepsia, 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 autocuidado.
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 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. Legislação
específica: Noções sobre sistemas de informação em saúde: SINAN – sistema de informações de agravos e
notificações; SINASC – sistema de informação de nascidos vivos; SISVAN – sistema de informação de vigilância
alimentar e nutricional; SIM – sistema de mortalidade; SIAB – sistema de informação da atenção básica;
SISCOLO/MAMA- sistema de informação do câncer do colo do útero e mama; SISPRENATAL – sistema de informação
de acompanhamento do programa de humanização do pré-natal; CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde.; Sistema Único de Saúde: Lei 8.080/90, Lei 8142/90; Noções básicas dos Pactos pela Saúde: Portaria GM/MS
nº 399/2006, Portaria GM/MS nº 699/2006, Portaria GM/MS nº 372/2007; Conceito e noções de Saúde Pública e
Saúde Coletiva; Conceito e noções da Politica de Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Noções sobre os
Sistemas de Informação em Saúde; Direitos e Deveres dos usuários: Portaria GM/MS nº 1820/2009.
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Comuns para os 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).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no t exto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimentos Gerais: Atualidades em geral: economia, educação, meio ambiente e política; Conhecimentos gerias
sobre Guamiranga. Administração pública. Previdência social. Seguridade social. lei orgânica do município de
Guamiranga Código de ética dos servidores públicos.

Emprego: Enfermeiro
Conhecimentos Específicos: Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica;
Esquema de vacinação – controle de doenças sexualmente transmissíveis. Orientação à gestantes no pré-natal.
Precauções Universais, desinfecção e uso de aparelhos e utensílios. Saúde Pública e saneamento básico.
Conhecimentos sobre: Hipercalcemia; Cianosose; Tuberculose pulmonar e seu tratamento; Pneumonias; Varises
esôfago – gástricas; Rubéola; Alcalose respiratórias; Parada circulatória; Menigite; Causas de mortalidade infantil;
Generalidades e conceitos fundamentais; As atribuições do profissional da categoria; Conhecimentos das técnicas de
enfermagem (fundamentos de enfermagem; Normas de biossegurança; Assistência à saúde do adulto (problemas
respiratórios, cardiológicos, diabetes mellitus, hipertençao arterial; Assistência à saúde da mulher,(pré-natal, preventivo
do câncer do colo de útero e mama, planejamento familiar); Assistência à saúde da criança e do adolescente;
Assistência à saúde mental; Assistência ao paciente hospitalizado; Precauções universais, desinfecções de utensílios.
Saúde Pública; Sistema a único de Saúde – SUS – princípios e diretrizes; Noções de vigilância epidemiológica das
doenças transmissíveis; Equipe de saúde e equipe de enfermagem; Programa da saúde da família – estratégia de
reorientação do modelo assistencial; Esquema de vacinação – doenças parasitárias; Métodos contraceptivos; Rotinas
Básicas: Pressão arterial – Temperatura; Acomodação de pacientes ao leito; Locais e forma de administração de
remédios, aparelhos e utensílios. Verificação de trabalho de parto; Sintomas em parada cardio-respiratória, choque
circulatório; Doenças sexualmente transmissíveis, tipos, forma de contágio e prevenção; Unidades de transformação
( g, mg, l, ml e cm3); Generalidades e conceitos fundamentais e atualidades de pesquisa científica; Administração e
Planejamento do Serviço de Enfermagem; Constituição Federal – na parte relacionada ao SUS; NOB 96; Estratégia da
Saúda da Família – PSF e PACS; Situação da Saúde da Família. Perfil epidemiológico; NOAS 01/2001; Normas
Operacionais da Assistência a Saúde; História da Saúde no Brasil.
Emprego: Médico
Conhecimentos Específicos: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família; promoção à saúde;
vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física; obesidade; avaliação de risco
cardiovascular; tabagismo/dependências químicas. Sinais e Sintomas mais frequentes na prática clínica: cefaleia;
dores muscular-esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarreia; transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás
crianças e aos adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de alerta;
puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito; pneumonias; desidratação. Atenção ao adulto:
tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatoide; osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva;
acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata;
distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de
quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de
câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, 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; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 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 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.
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