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LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos)
1. Compreensão e Interpretação de Texto
As questões de compreensão e interpretação visam a averiguar a capacidade do candidato, quanto à (ao):
1.1 Apreensão do significado global dos textos.
1.2 Estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais.
1.3 Reconhecimento das ideias principais e secundárias.
1.4 Dedução de ideias e pontos de vista implícitos nos textos.
1.5 Captação da linha argumentativa do autor.
1.6 Diferenciação entre fatos e opiniões.
1.7 Reconhecimento das diferentes “vozes” dentro de um texto.
1.8 Identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinados contextos.
1.9 Análise dos textos do ponto de vista da unidade temática e estrutural.
1.10 Reconhecimento da natureza dominante de um texto quanto ao gênero (conto, artigo, carta etc.), ao tipo (dissertativo,
descritivo, narrativo etc.), ao registro (formal, informal), à variedade (padrão, não-padrão) e à modalidade (oral, escrita).
2. Aspectos Gramaticais e Ortográficos
As questões sobre fatos da língua visam a aferir a capacidade do candidato de:
2.1. Reflexão e análise sobre o funcionamento linguístico.
2.2. Estabelecer relações entre os fenômenos gramaticais de diferentes tipos.
2.3. Reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, nos níveis fonológico, morfológico,
sintático, semântico e textual/discursivo.
2.4. Adequação de usos linguísticos ao contexto.
2.5. Domínio da variedade padrão escrita.
RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, contagem, porcentagens, regra de três simples,
sequências numéricas e geométricas. Leitura e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos. Resolução de
problemas envolvendo raciocínio lógico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Processo saúde-doença.
2. Políticas públicas de saúde e bases legais do Sistema Único de Saúde.
3. Rede de Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado,
integralidade da atenção, responsabilização, humanização, igualdade/equidade e participação social.
4. Atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: promoção da saúde e prevenção de doenças, integralidade, acessibilidade,
coordenação do cuidado, longitudinalidade, abrangência do cuidado.
5. Estratégia Saúde da Família, atenção domiciliar, abordagem ao indivíduo e grupos (idoso, adulto, criança e à pessoa com
deficiência).
6. Vigilância em saúde, vigilância epidemiológica - violências e ações de controle de agravos à saúde - e vigilância sanitária.
7. Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho, biossegurança. Princípios gerais de
segurança no trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. NR32.
8. Controle social na saúde.
9. Política de Atenção à Saúde da Criança: crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência.
10. Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher: aleitamento materno, planejamento reprodutivo, cuidados no pré-natal, no
puerpério, no climatério e menopausa.
11. Política de Atenção Integral ao Idoso.
12. Atenção à pessoa com doenças crônico-degenerativas e câncer.
13. Atendimento de enfermagem nas doenças cardiovasculares, neurológicas, infectocontagiosas, hematológicas, ainda, agravos à
saúde mental, ao aparelho reprodutor, ao aparelho respiratório, às vias urinárias, ao aparelho digestivo, ao sistema músculo
esquelético, aos olhos, aos ouvidos, ao nariz, garganta, pele e distúrbios endócrinos e metabólicos.
14. Programa nacional de imunização: imunização básica de crianças e adultos, rede de frio, calendário de vacinação em Curitiba,
eventos adversos. Aplicação de imunobiológico.
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15. Medidas antropométricas (circunferência abdominal, estatura, peso, perímetro
torácico e encefálico), sinais vitais.
16. Execução de cuidados com feridas e pé diabético.
17. Administração de medicamentos via oral, ocular, inalatória e injetáveis, dispensa de farmácia básica.
18. Coleta de material para exames (urina, fezes, sangue e escarro), oxigenoterapia, curativos.
19. Realização do Teste do Pezinho (fenilcetonúria, fibrose cística, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras
hemoglobinopatias, deficiência de biotinidase).
20. Triagem e acolhimento dos usuários. Direitos dos usuários da saúde.
21. Atendimento de enfermagem a pacientes em situação de urgência e emergência, clinica ou traumática.
22. Reprocessamento de materiais, controle de infecção e biossegurança.
23. Assistência de enfermagem em urgências e emergências: queimaduras, parada cardiorrespiratória, crise convulsiva, corpos
estranhos, agressão por animais, intoxicações, trauma, reações alérgicas graves e choque.
24. Legislação pertinente à área da Enfermagem e área da Saúde. Decisões COREN/PR. Resoluções COFEN.
25. Aspectos legais da profissão: código de ética de Enfermagem e lei do exercício profissional (Lei nº 7498 de 25/6/1986 e Decreto nº
94.406/87, de 25 de junho de 1986).
26. Transporte de pacientes, pré ou inter-hospitalar.
27. Esterilização e preparo de material instrumental, ambiente e equipamentos para a realização de exames e tratamentos realizados
a beira do leito.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
1. Noções gerais de Farmacologia: vias de administração, absorção, distribuição e eliminação de fármacos.
2. Medicamentos genéricos.
3. Noções de nomenclatura de fármacos.
4. Cálculos em Farmácia: fração, regra de três, proporção, conversão de unidades de medida, cálculos para diluição de soluções.
5. Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.
6. Noções de concentrações na manipulação farmacêutica.
7. Princípios básicos de farmacotécnica: formas sólidas, semissólidas e líquidas.
8. Conceitos básicos em farmácia.
9. Controle e gestão de estoque de medicamentos.
10. Armazenamento e conservação de medicamentos.
11. Sistemas de dispensação de medicamentos.
12. Noções gerais de segurança do trabalho.
13. Noções gerais de descarte de resíduos.
14. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
15. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
16. Noções em Biossegurança: assepsia, desinfecção e esterilização.
CIRURGIÃO-DENTISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Semiologia em Odontologia.
Prevenção e diagnóstico de lesões bucais.
Prevenção, diagnóstico e tratamento da doença cárie.
Técnicas e interpretação radiográfica em Odontologia.
Métodos de controle de infecção em Odontologia.
Biossegurança e ergonomia.
Técnicas anestésicas em Odontologia.
Prevenção e tratamento das doenças periodontais.
Resinas compostas, ionômeros de vidro, adesivos dentinários, cimentos dentários, amálgama: propriedades, indicações e
técnicas de aplicação.
10. Proteção do complexo dentino-pulpar.
11. Diagnóstico e tratamento das alterações da polpa e do periápice.
12. Tratamento das urgências endodônticas.
13. Princípios básicos de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial.
14. Ética Odontológica.
15. Programa de Saúde da Família.
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16. Políticas de Saúde Bucal no Estado do Paraná.
MÉDICO INFECTOLOGISTA
1. Conceitos básicos e gerais das doenças infecciosas: imunidade e como ocorrem os principais mecanismos de doenças
(fisiopatogenia) das doenças infecciosas.
2. Doenças virais. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, tratamento e prevenção das seguintes doenças
virais causadas por:
a. Herpes simplex tipo 1;
b. Herpes simplex tipo 2;
c. Varicela e herpes zoster (vírus VZV);
d. Epstein-Barr vírus (mononucleose infecciosa);
e. Vírus respiratórios, incluindo rinovírus, coronavírus, enterovírus, adenovírus, parainfluenza vírus, vírus influenza;
f. Arbovírus, incluindo dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.
3. Doenças bacterianas. Epidemiologia, principais bactérias causadoras de cada um dos sítios de infecção, principais métodos
diagnósticos, tratamento e prevenção das seguintes infecções comunitárias:
a. Faringite aguda;
b. Rinossinusite aguda e crônica;
c. Pneumonia;
d. Infecções do trato urinário;
e. Infecções de pele e tecidos moles;
f. Diarreias agudas;
g. Infecções osteo-articulares, incluindo osteomielites aguda e crônica e artrite séptica;
h. Meningites agudas.
4. Doenças fúngicas. Epidemiologia, fatores de risco, principais métodos diagnósticos, tratamento e prevenção das seguintes
infecções:
a. Candidíase;
b. Criptococose;
c. Paracoccidioidomicose;
d. Esporotricose;
e. Histoplasmose;
f. Aspergilose.
5. Doenças parasitárias:
a. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, tratamento e prevenção das principais verminoses no Brasil;
b. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, tratamento e prevenção das seguintes doenças infecciosas
causadas por protozoários: giardíase e toxoplasmose.
6. Antivirais. Conhecer as principais indicações de uso, posologia, efeitos colaterais e duração (tempo) de tratamento dos seguintes
antivirais:
a. Oseltamivir;
b. Aciclovir e seus derivados;
c. Ganciclovir.
7. Antibióticos. Conhecer as principais classes de antibióticos, os agentes antibacterianos pertencentes a cada classe, espectro
antibacteriano, posologia, efeitos colaterais e duração (tempo) de tratamento dos seguintes antibióticos:
a. Beta-lactâmicos;
b. Quinolonas;
c. Macrolídeos;
d. Doxiciclina;
e. Fosfomicina;
f. Nitrofurantoína;
g. Aminoglicosídeos;
h. Vancomicina;
i. Metronidazol;
j. Oxazolidinonas;
k. Lipopeptídeos;
l. Aztreonam;
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m. Sulfametoxazol-trimetoprim.
8. ISTs (Infecções sexualmente transmissíveis). Conhecer quais são as principais IST, patógenos, diagnóstico clínico e laboratorial,
tratamento e estratégias de prevenção.
9. HIV ou VIH e AIDS ou SIDA. Conhecer a epidemiologia, métodos diagnósticos, principais infecções oportunistas: diagnóstico,
tratamento e prevenção, terapia antirretroviral, prevenção da infecção causada pelo HIV ou VIH (vírus da imunodeficiência humana).
10. Hepatites agudas virais e hepatites crônicas pelos vírus B e C. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial,
prevenção e tratamentos conforme Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica do Ministério da Saúde bem como suas Notas
Informativas.
11. Doenças infecciosas gestacionais e congênitas. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, tratamento e
prevenção de:
a. Toxoplasmose;
b. Rubéola;
c. Citomegalovírus;
d. HIV;
e. Hepatite B;
f. Sífilis;
g. Zika vírus.
12. Tuberculose. Epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, diagnóstico radiológico, tratamento e prevenção no
paciente imunocompetente e no paciente imunodeprimido.
13. Diagnóstico diferencial das principais doenças infecciosas exantemáticas.
14. Infecções hospitalares.
a. Conhecer as principais bactérias causadoras de infecções relacionadas à assistência à saúde e de infecções hospitalares.
Sítios de infecção, diagnóstico microbiológico, tratamento e prevenção.
b. Conceitos de isolamento, precaução de doenças infecciosas e risco de infecção ocupacional.
c. Métodos de vigilância epidemiológica, incluindo indicadores epidemiológicos.
d. Controle de surtos em instituições de cuidados de saúde.
e. Higiene hospitalar; antissepsia; esterilização de material e artigos hospitalares por métodos químicos e físicos.
15. Vacinas. Conhecer as principais vacinas disponíveis no Brasil, suas indicações e características. Calendário vacinal do Ministério
da Saúde do Brasil. Principais vacinas indicadas para crianças, adolescentes e adultos com e sem comorbidades.
16. Infecções em imunodeprimidos não-AIDS. Conhecer a epidemiologia, manifestações clínicas, métodos diagnósticos, tratamento e
prevenção das principais infecções oportunistas em pacientes imunodeprimidos por neutropenia congênita ou pós-quimioterapia,
transplantes de órgãos-sólidos e transplantes de células-tronco hematopoiéticas e as infecções relacionadas ao uso de
imunobiológicos e outros imunossupressores.
MÉDICO GENERALISTA
1. Tratamento e prevenção das doenças:
a. Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque;
b. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose,
tromboembolismo pulmonar;
c. Do sistema digestivo: neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon;
d. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase,
infecções urinárias;
e. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da
hipófise e da adrenal;
f. Hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão;
g. Reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno;
h. Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias;
i. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão;
j. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma,
estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses;
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k. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite
de contato, onicomicose, infecção bacteriana;
l. Imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia;
m. Ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrências no ciclo gravídico puerperal;
n. Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes.
2. Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências interhospitalares.
3. Código de Ética Médica.
4. Políticas Públicas e de Saúde - Diretrizes e bases da implantação do SUS.
5. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.
6. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde.
7. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.
8. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde.
9. Indicadores de nível de saúde da população.
10. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde.
11. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional.
12. Calendário Nacional de Vacinação.
13. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
14. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

MÉDICO PSIQUIATRA
1. O conceito de Psiquiatria, seu objeto, campo e método de estudo.
2. A história da Psiquiatria. Epidemiologia psiquiátrica.
3. A família, o meio e a doença mental.
4. O desenvolvimento humano nas diversas fases do ciclo vital: Cognitivo, Socioemocional, Psicomotor.
5. Funções do Ego.
6. Mecanismos de defesa do ego.
7. Reações à doença física e à hospitalização.
8. O estresse.
9. O exame do estado mental (anamnese, exame psíquico e o vínculo na entrevista psiquiátrica).
10. Os exames complementares em Psiquiatria.
11. Avaliação neuropsicológica.
12. A eletroencefalografia quantitativa nos transtornos neurológicos e psiquiátricos.
13. As grandes síndromes psicopatológicas:
a. Delirium;
b. Demências;
c. Esquizofrenia;
d. Transtornos psicóticos breves, transtorno esquizoafetivo;
e. Psicoses na infância;
f. Transtornos psiquiátricos relacionados ao ciclo reprodutivo na mulher;
g. Síndromes decorrentes do uso de substâncias: álcool, tabaco e substâncias ilícitas;
h. Depressão;
i. Transtorno Bipolar;
j. Transtornos do humor no ciclo da vida;
k. Transtorno do pânico e agorafobia;
l. Fobia social;
m. Fobias específicas;
n. Transtorno de ansiedade generalizada;
o. Transtorno obsessivo compulsivo;
p. Síndrome de Tourette e transtorno de tiques;
q. Transtorno dismórfico corporal;
r. Transtorno obsessivo-compulsivo na infância e adolescência;
s. Transtornos dissociativos, somatoformes e síndrome da fadiga crônica;
t. Somatização na infância;
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u. Transtornos alimentares;
v. Transtornos da sexualidade;
w. Transtorno da identidade de gênero;
x. Transtornos do sono;
y. Jogo patológico;
z. Impulsividade e transtornos do controle dos impulsos;
aa. Transtornos da personalidade;
bb. Retardo mental;
cc. Transtornos invasivos do desenvolvimento;
dd. Déficits específicos de aprendizagem e transtornos da fala e linguagem;
ee. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade;
ff. Transtornos de conduta e comportamentos externalizantes.
14. Psicofarmacologia e outras terapias biológicas em psiquiatria.
15. Uso de psicofármacos na gravidez e no pós-parto.
16. Psicoterapias: psicodinâmicas, cognitivo-comportamental, interpessoal, familiar, psicoterapia dinâmica breve e atendimento de
grupos.
17. Reabilitação psicossocial.
18. Emergências psiquiátricas.
19. Suicídio e tentativa de suicídio.
20. Psicopatologia: Alterações das funções psíquicas: consciência e atenção, funções cognitivas, sensopercepção, tempo e espaço,
pensamento, juízo, humor e afeto, volição e psicomotricidade.
21. Transtornos mentais orgânicos agudos e crônicos.
22. Transtornos mentais associados à epilepsia.
23. Aspectos psiquiátricos da AIDS.
24. Psiquiatria Forense. Perícia psiquiátrica.
25. Psiquiatria no hospital geral.
26. Lei nº 8.080/90.
27. Lei nº 8.142/90.
28. Portaria nº 3.088/2011.

Pág.: 6/6

