CONCURSO: Prefeitura Municipal de Matinhos - Editais nº 117, 118 e 119/2018
DATA DA PROVA: 17/03/2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, bem como avaliar a
capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre eles,
mostrando domínio da língua padrão escrita.
RACIOCÍNIO LÓGICO – TODOS OS CARGOS
Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras,
de palavras). Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, bem como avaliar a
capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre eles,
mostrando domínio da língua padrão escrita.
RACIOCÍNIO LÓGICO – TODOS OS CARGOS
Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras,
de palavras). Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
INFORMÁTICA – TODOS OS CARGOS
Noções de hardware e software de computador. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; Microsoft Office 2007: Editor de textos
Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. Noções de redes de computadores, Internet e Intranet. Ferramentas
e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Grupos de discussão, busca e pesquisa na Internet. Noções de segurança e
proteção: vírus, worms e derivados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CARGO: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS
1. Sistema Único de Saúde: níveis de complexidade da assistência e unidades de referência.
2. Ações da vigilância em saúde no controle, na eliminação e na erradicação de doenças.
3. Endemia, epidemia e pandemia.
4. Doenças emergentes e reemergentes.
5. Pesquisa entomológica, pesquisa malacológica e técnicas de coleta em reservatórios de doenças.
6. Sintomas, riscos e agente transmissor da dengue, Chikungunya, Zika vírus, febre amarela, leptospirose, leishmaniose, doença
de Chagas e malária.
7. Controle químico, biológico e ambiental da dengue, Chikungunya, Zika vírus, febre amarela, leptospirose, leishmaniose, doença
de Chagas e malária.
8. Ações educativas de prevenção individual e coletiva no controle da dengue, Chikungunya, Zika vírus, febre amarela,
leptospirose, leishmaniose, doença de Chagas e malária.
9. Animais sinantrópicos e peçonhentos.
10. Formas de identificação de casos suspeitos de doenças e comunicação de ocorrências.
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11. Cadastramento e visita domiciliar: planejamento, execução e registros.
12. Territorialização no trabalho do agente de combate a endemias na vigilância em saúde: distrito sanitário, área de abrangência,
área de influência, microárea de risco e domicílio.
13. Perfil do agente de combate a endemias e a sua interação com agentes comunitários de saúde e demais integrantes da equipe
de atenção básica.
CARGO: EDUCADOR SOCIAL
1. Política Nacional de Assistência Social – PNAS;
2. Declaração Universal dos Direitos Humanos;
3. Lei Federal 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social;
4. Lei Federal nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;
5. Lei Federal 11.340/06, Lei Maria da Penha;
6. Lei Federal 10.741, Estatuto do Idoso;
7. Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência;
8. Análise de situações de exclusão social.
CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
1. Legislação e normas sobre acessibilidade: NBR 9050:2015, NBR 16357:2016. Lei federal n° 13.146/2015.
2. Código de obras, lei de uso do solo e legislação urbanística do município de Matinhos: Lei municipal n° 1068/2006 e suas
alterações, Lei municipal n° 1070/2006 e suas alterações.
3. Lei federal n° 6766/1979 (Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), Lei federal 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), Lei
federal n° 8.987/1995 (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos).
4. Noções de arquitetura, urbanismo e topografia. Leitura e interpretação de projetos de arquitetura, urbanização e pavimentação.
Leitura e interpretação de levantamentos topográficos.
5. Normas de desenho técnico: NBR 6492:1994; NBR 10068:1987.
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
1. Noções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, Separação dos Poderes,
Direitos e Garantias Fundamentais.
2. Noções Gerais de Direito tributário: conceito e classificação. Limitações constitucionais do poder de tributar. Tributos de
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Obrigação tributária principal e acessória. Fato
gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e passiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: conceito
e constituição. Lançamento: conceito e modalidades de lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção
do crédito tributário e suas modalidades. Exclusão do crédito tributário e suas modalidades. Administração tributária:
fiscalização, dívida ativa, certidão negativa, certidão negativa com efeito de positiva.
3. Tópicos do Código Tributário Municipal de Matinhos - Lei 1/1969 Código Tributário de Matinhos: Sistema tributário do Município
de Matinhos: Título I - Do Sistema Tributário do Município: Processo Fiscal. Legislação Fiscal. Administração Fiscal. Domicilio
Fiscal. Lançamento, Cobrança, e Recolhimento dos Tributos. Imunidades e Isenções. Título IV e Título V - O Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Urbana. Título VI - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. Título VII – As Taxas.
4. Lei Complementar Federal n.º 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Lei
Complementar n° 139, de 10-11-2011 que altera diversos dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14-12-2006, estatuto
das microempresas e empresas de pequeno porte. Lei Complementar 155/2016, Altera dispositivos da Lei 123/2006.
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE
Ecologia Básica. Os Ciclos Biogeoquímicos e sua importância. A Relação do Homem com o Ambiente. Poluição sonora, do ar, das
águas e do solo. As Bacias Hidrográficas e a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. O manejo dos resíduos sólidos e
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Região Costeira e seu Gerenciamento. O Saneamento Básico e seus pilares:
abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Os Crimes Ambientais no Brasil. As Áreas de
Preservação Permanente, as áreas de Reserva Legal e a exploração florestal. Educação Ambiental. A Mineração e seus impactos.
Os Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Ambiental nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Legislação
Ambiental.
CARGO: FISCAL SANITARISTA
Lei Federal n° 6437/77 - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras
providencias; Constituição Federal de 1988 - Título VIII - Da Ordem Social, Capítulo II - Da Seguridade Social, Seção II - Da Saúde,
Art. 196 a 200. Lei Federal no. 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal 8.142/1990 - Dispõe sobre o
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde. Lei Federal no. 9782/1999 - Define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. Código de Saúde o
Estado do Paraná e Leis complementares.
Conceito de Saúde Pública, Saneamento, Meio Ambiente. Vigilância em Saúde: O processo Saúde-Doença, doenças
transmissíveis; agente patogênico como bactérias, vírus e outros causadores de doenças humanas; Epidemias e Endemias; Higiene
e profilaxia na prevenção de doenças e promoção da saúde; Vigilância Sanitária: área de abrangência, instrumentos de atuação, o
poder de polícia, emissão de autos e documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária; Saúde do Trabalhador; Controle de
vetores e roedores de interesse da Saúde Púbica; Higiene e conservação dos alimentos para consumo humano - manipulação,
armazenamento, transporte, rotulagem; Estabelecimentos de Saúde e Resíduos de Serviço de Saúde; Obras e Instalações
sanitárias das Edificações para quaisquer fins, Loteamento e Habitações; Sangue e hemoderivados; Transporte de passageiros e
transporte de cargas perigosas; Saneamento básico e ambiental incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário,
gerenciamento de resíduos sólidos e águas urbanas (drenagem); Noções sobre intoxicação por Agrotóxicos; Medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos. Educação sanitária, de saúde e ambiental. Relação entre as questões políticas,
econômicas e sociais e as questões ambientais.
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
1. Lei 1165/ 2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos;
2. Código de Ética do Profissional de Administração;
3. Arquivologia;
4. Documentos Oficiais;
5. Administração de Pessoal;
6. Gestão de Materiais.
NÍVEL TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, bem como avaliar a
capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre eles,
mostrando domínio da língua padrão escrita.
RACIOCÍNIO LÓGICO – TODOS OS CARGOS
Resolução de problemas envolvendo frações, números inteiros, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras,
de palavras). Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
1. Contabilidade geral
Campos de atuação da contabilidade, definição, objetivos e finalidades da contabilidade. Usuários da informação contábil.
Escrituração e tipos de lançamentos contábeis. Estrutura conceitual básica da contabilidade – CPC00. Estática patrimonial (Balanço
Patrimonial). Variações do patrimônio líquido. Aspectos fundamentais do ativo imobilizado. Conjunto de demonstrações contábeis
obrigatórias e demonstrativos auxiliares de acordo com a Lei das Sociedades por Ações – 6.404/76 e de acordo com o CPC 26.
Estoques e CPC 16. Aspectos legais e societários das demonstrações contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis e
indicadores.
2. Contabilidade pública
Conceitos gerais. Receita e Despesa. Lei do Orçamento - Disposições gerais. Contabilidade orçamentária e financeira. Lei de
Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04/05/2000 e alterações. Lei 4.320 de 17/03/1964 e alterações. Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações. Plano de contas da Administração Federal. Conceito de Tributos e competência tributária. Noções de
contabilidade tributária.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1. Princípios éticos e legais da prática profissional. Legislação sobre o exercício da enfermagem e a regulamentação do exercício
da enfermagem. Legislação pertinente à área da Enfermagem e área da Saúde. Decisões COREN/PR. Resoluções COFEN.
2. Código de Ética e o processo ético de transgressões e penalidades.
3. Atribuições do técnico de enfermagem: Assistência à Saúde da mulher, da criança, do adolescente, do Trabalhador, do Adulto
e do Idoso; Imunização; Promoção da Saúde; Humanização da Assistência ao cliente; educação em saúde; Estratégia de
Saúde da Família; Atenção domiciliar, Visita domiciliar, prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde,
Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue,
4. Métodos e técnicas de comunicação, de anotação e registro de enfermagem, de entrevista e de coleta de dados
sóciodemográficos. Acolhimento à demanda espontânea.
5. Esterilização e preparo de material instrumental, ambiente e equipamentos para a realização de exames e tratamentos
realizados a beira do leito.
6. Cuidados e procedimentos de enfermagem à pacientes em qualquer faixa etária e nas diversas situações como: risco de morte,
cirúrgicas, clínicas e ambulatoriais, com ou sem necessidades especiais
7. Enfermagem na saúde da mulher: Planejamento Familiar; Pré-natal e Puerpério; Climatério / Menopausa
8. Enfermagem em saúde mental. Drogas licitas e ilícitas.
9. Atenção integral à saúde do homem; Doenças relacionadas ao trabalho; Prevenção clínica de doenças cardiovasculares,
cerebrovasculares e renais; envelhecimento, alimentação saudável da pessoa idosa
10. Enfermagem na saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar, crescimento e
desenvolvimento.
11. Situações clínicas: DST, AIDS, Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão Sistêmica, Diabetes, doenças parasitárias e
infectocontagiosas
12. Atribuições de técnico de enfermagem em epidemiologia. Notificação obrigatória de agravos à saúde. Vigilância em Saúde:
Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose.
13. Atuação do técnico de enfermagem aos pacientes com feridas agudas ou crônicas.
14. Enfermagem Cirúrgica: terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós anestésica, esterilização e desinfecção e infecção
hospitalar.
15. Urgência e Emergências: pré e intra-hospitalar em situações clínicas e traumáticas. Primeiros socorros.
16. Cuidados intensivos de enfermagem; hemoterapia; monitorização de dados vitais; administração de medicamentos nas diversas
vias; controle hídrico; medidas de conforto e higiene, prevenção de lesões por pressão.
17. Atribuições do técnico de enfermagem na administração em enfermagem, supervisão e avaliação da qualidade da assistência
e do serviço de enfermagem, administração de recursos materiais, relações interpessoais no trabalho.
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
1. Hardware: conceitos, fundamentos, manutenção, identificação dos principais componentes e funcionalidades; Equipamentos
de rede: hub, switch, roteadores, roteador wireless, cabeamento (tipos, categorias).
2. Sistemas Operacionais: UNIX, Linux (Debian e Ubuntu), Windows 7, 8 e 10. Arquitetura, configuração, instalação,
funcionamento, gerenciamento de memória, sistema de arquivos, serviços, segurança, manutenção, backup, recuperação,
interface texto e gráfica, configuração de dispositivos, administração local e remota, configuração de rede; instalação e
configurações; principais programas aplicativos. Configuração de servidor DHCP e compartilhamento de arquivos.
3. Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados. Protocolos: o modelo OSI
da ISO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP,
SMTP e HTTP). Configuração e utilização de firewall, proxy (Squid) e VPN.
4. Manutenções preventivas, atualização de sistemas e aplicativos, usam de firewall, antivírus e outros recursos de segurança,
segurança na web.
5. Linguagem de Programação: HTML (todas as versões), CSS, JavaScript, PHP 5 ou superior.
6. Uso dos principais navegadores da web (Internet Explorer, Google Chrome, mozilla Firefox etc.
7. Desenvolvimento de Sistemas para WEB: HTML, JavaScript e PHP.
8. Banco de Dados: ANSI SQL, modelo relacional, MySQL 5.7 ou superior, PostgreSQL 9.6 ou superior. Segurança nos SGBDs,
backup, recuperação, exportação e importação de dados. Modelo Transacional, propriedades ACID, SQL, Funções, triggers,
permissões, administração e gerenciamento.
9. Análise de Sistemas, metodologia orientada a objetos de sistemas: utilização da Unified Modeling Language (UML).
10. Pacote Office 2007 ou superior: Edição, editoração de texto, formatação, mala direta, formulários etc. Planilhas eletrônica
(Excel), utilização, edição, formatação, fórmulas, funções, análise de dados, tabelas dinâmica, gráficos, importação e
exportação de dados, integração com SQL. Apresentação (PowerPoint) – edição, formatação, diagramação de slides e
apresentações, incluindo animações, iterações e geração de conteúdo.
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
1. Anatomia humana;
2. Produção dos raios X;
3. Equipamentos de raios X;
4. Filmes radiográficos convencionais, chassis e placas intensificadoras;
5. Processamento radiográfico e câmara escura;
6. Fatores que interferem na formação e na qualidade da imagem radiográfica;
7. Radiografia digital;
8. Tomografia computadorizada;
9. Posicionamento do paciente para as diferentes incidências;
10. Técnicas radiográficas;
11. Exames radiográficos com uso de contraste;
12. Procedimentos de radioproteção pessoal, do paciente, do acompanhante, da equipe;
13. Portaria 453/98 - Ministério da Saúde;
14. Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas.
CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL / SAÚDE BUCAL
1. Educação em Saúde Bucal por Ciclos de Vida;
2. Promoção da Saúde com ênfase em Saúde Bucal;
3. Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho;
4. Fundamentos de Epidemiologia em Saúde Bucal: conceitos e índices epidemiológicos;
5. Métodos e estratégias para o controle do biofilme dental: químicos e mecânicos;
6. Uso de fluoretos em saúde bucal;
7. Estratégias de Intervenção nos agravos relacionados à Saúde Bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos
moles;
8. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação;
9. Biossegurança em Odontologia;
10. Organização do ambiente no trabalho odontológico;
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11.
12.
13.
14.
15.

Equipamentos e Instrumentais odontológicos: nomenclatura, utilização, manutenção e conservação;
Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos;
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.

CARGO: TOPÓGRAFO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Superfícies de referência;
Sistemas de coordenadas;
Classificação dos erros de observação;
Unidades de medida e trigonometria;
Medida linear (de distâncias);
Medida angular;
Relações métricas com o triângulo retângulo;
Relações métricas com o triângulo qualquer;
Escalas e erro de graficismo;
Normalização NBR 13.133 e NBR 14.166;
Medição de distâncias;
Medição de direções e ângulos;
Teodolito;
Estações totais;
Orientação;
Levantamento topográfico planimétrico (Poligonais fechadas, abertas e enquadradas; irradiação; interseção a vante);
Levantamento topográfico altimétrico (Nivelamento barométrico, taqueométrico, geométrico e trigonométrico);
Levantamento topográfico planialtimétrico;
Cálculo de áreas;
Memorial descritivo;
Desenho topográfico clássico e assistido por computador.

NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA – TODOS OS CARGOS, EXCETO ADVOGADO
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, bem como avaliar a
capacidade de perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre eles,
mostrando domínio da língua padrão escrita.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
CARGO: ADVOGADO
1. TEORIA DO DIREITO. Direito e moral. Linguagem prescritiva. Normas morais, normas sociais e normas jurídicas. O critério da
validade para distinguir entre normas jurídicas e outros tipos de normas. O ordenamento como um conjunto de normas jurídicas.
Unidade do ordenamento jurídico. Fontes reconhecidas e delegadas. Construção gradual do ordenamento. Limites formais e
materiais. Coerência do ordenamento jurídico. Antinomias aparentes e verdadeiras. Critérios de solução de antinomias. Critério
hierárquico. Critério da especialidade. Critério cronológico. Lacunas. Técnicas de integração de lacunas. Analogia. Costume.
Princípios. Interpretação do direito. Interpretação autêntica e não-autêntica. Indeterminação da norma jurídica. Aplicação da norma
jurídica.
2. DIREITO CONSTITUCIONAL. Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade. Constituição da República
Federativa do Brasil: Princípios fundamentais. Dos Direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos;
dos direitos sociais; dos direitos de nacionalidade; dos direitos políticos. Da Organização do Estado: da organização políticoadministrativa; da União; dos Estados federados; dos Municípios; do Distrito Federal e Territórios. Da Intervenção. Da Organização
dos Poderes: do Poder Legislativo; do Congresso Nacional; das atribuições do Congresso Nacional; da Câmara dos Deputados; do
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Senado Federal; dos deputados e senadores; do processo legislativo; da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do poder
Executivo: do presidente e do vice-presidente da República; das atribuições do presidente da República; da responsabilidade do
Presidente da República; dos Ministros de Estado; do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Do Poder
Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e
dos juízes federais; do Superior Tribunal do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos juízes do trabalho; dos Tribunais
e juízes eleitorais; dos Tribunais e juízes militares; dos Tribunais e Juízes dos estados. Das Funções Essenciais à Justiça: do
Ministério Público; da Advocacia Pública; da advocacia e da Defensoria Pública. Da Tributação e do Orçamento: do sistema tributário
nacional; das finanças públicas. Da Ordem Econômica e Financeira: dos princípios gerais da atividade econômica; da política
urbana; da política agrícola e fundiária e da reforma agrária; do sistema financeiro nacional. Da Ordem Social: disposição geral; da
seguridade social. Do Meio Ambiente. Lei de Responsabilidade Fiscal. Constituição do Estado do Paraná. Lei Orgânica do Município
de Matinhos. Enunciados da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito
Constitucional.
3. DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Organização Administrativa: Concentração, desconcentração;
centralização, descentralização; administração pública direta: órgãos públicos; administração pública indireta: entes da
administração indireta; autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Concessionárias e
permissionárias. Agências Reguladoras. Agências Executivas. Conselhos de Fiscalização Profissional. Regime Jurídico
Administrativo: princípios que regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
interesse público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, continuidade do serviço público e segurança jurídica.
Atos Administrativos: atributos, elementos ou requisitos, classificação, vícios, eficácia e validade; espécies; extinção; controle
judicial. Processo Administrativo: noções, finalidades, princípios aplicáveis, processo administrativo disciplinar. Regras
constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Improbidade administrativa: dos agentes da improbidade administrativa, espécies
e sanções aplicáveis. Lei nº 8.429/1992. Licitação: conceito, finalidade, princípios, tipos de licitação, modalidades licitatórias,
dispensa e inexigibilidade. Lei nº 8.666/1993 e alterações. Contratos Administrativos: conceito, características, cláusulas
exorbitantes, alteração contratual, formalização, execução, extinção. Bens Públicos: conceito, classificação, afetação e desafetação;
imprescritibilidade; impenhorabilidade e não oneração; alienação; bens em espécie. Intervenção do Estado na propriedade:
modalidades de intervenção; desapropriação; servidão administrativa; requisição; ocupação temporária; limitação administrativa;
tombamento. Responsabilidade Civil do Estado: noção, excludentes de responsabilidade, ação de regresso; Teoria da
Responsabilidade Civil Objetiva; a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e comissivos. Controle da Administração:
conceito, classificação, controle administrativo, controle legislativo, controle judicial (Ação Popular - Lei nº 4.717/1965; Ação Civil
Pública - Lei nº 7.347/1985 e Mandado de Segurança, individual e coletivo - Lei nº 12.016/2009). Estatuto Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Matinhos/PR (Lei municipal nº 1165/2008 e alterações). Enunciados da súmula de jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito Administrativo.
4. DIREITO TRIBUTÁRIO. Limites constitucionais ao poder de tributar. Princípios tributários. Sistema Tributário Nacional: definição
de tributo, competência tributária. Normas gerais de Direito Tributário. Legislação Tributária. Obrigação Tributária: hipótese de
incidência; fato gerador; sujeitos; suspensão; extinção; exclusão. Crédito Tributário: lançamento; modalidades; revisão; suspensão;
extinção; exclusão. Imunidades e Isenção. Tributos: natureza jurídica; conceito; classificação; espécies: impostos; taxas;
contribuições; empréstimo compulsório. Impostos Municipais, estaduais e federais. Administração Tributária. Crimes contra a Ordem
Tributária, Econômica e Contra as relações de consumo. Lei nº 6.830/1980. Código Tributário do Município de Matinhos/PR (Lei
municipal nº 1/69 e alterações). Enunciados da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça sobre Direito Tributário.
5. DIREITO CIVIL. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Das Diferentes Classes de Bens: dos bens considerados em
si mesmos; bens móveis e imóveis; dos bens públicos e particulares. Fatos jurídicos: fatos jurídicos e atos jurídicos, efeitos,
espécies, forma, nulidades; atos ilícitos; abuso de direito; fraude à lei; negócios jurídicos, classificação, interpretação, elementos;
defeitos; nulidade, anulabilidade. Obrigações: conceito; obrigação de dar, de fazer, de não fazer; obrigações alternativas; divisíveis;
indivisíveis; solidárias; cláusula penal; extinção das obrigações; pagamento; objeto, prova, lugar e tempo do pagamento; mora;
compensação; novação; transação; direito de retenção. Responsabilidade Civil: noção; elementos; classificações; indenização;
excludentes. Direitos reais: posse; propriedade, aquisição e perda; superfície. Contratos: disposições gerais; princípios contratuais;
formação dos contratos; extinção dos contratos; espécies; empréstimo; prestação de serviço; empreitada. Enunciados da súmula
de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito Civil.
6. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Das Normas Processuais Civis: das normas fundamentais e da aplicação das normas
processuais. Da Jurisdição e da Ação: princípios da jurisdição; elementos da ação. Competência: competência relativa e absoluta;
espécies de competência; da competência interna. Dos Sujeitos do Processo: das partes e dos procuradores; do litisconsórcio; da
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intervenção de terceiros; do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Defensoria Pública. Dos Atos Processuais: do tempo dos
atos processuais; dos prazos; dos vícios dos atos processuais; do valor da causa. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento
de Sentença: do procedimento comum; do cumprimento de sentença; dos procedimentos especiais. Do Processo de Execução: da
execução em geral; das diversas espécies de execução; dos embargos à execução. Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de
Impugnação das Decisões Judiciais: da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais; dos
recursos. Enunciados da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito
Processual Civil.
CARGO: ARQUITETO (Alterado pela retificação nº 021/2019, publicada em 18 de fevereiro de 2019)
1. Projeto de arquitetura e engenharia
Etapas, métodos e técnicas de desenho e projeto; Tipologias de organização espacial; Partido arquitetônico e construtivo;
Levantamento arquitetônico e de instalações; Sondagem geológica; Levantamento topográfico planialtimétrico; Implantação e
análise do terreno e do entorno; Estudo de acessos, fluxos e circulações; Definição de programa funcional da edificação;
Especificação de materiais e serviços; Detalhamento executivo; Arquitetura paisagística; Conforto ambiental das edificações
(térmico, acústico e luminoso); Racionalização de recursos e sustentabilidade; Noções de ergonomia; Sistemas construtivos e
estruturais; Instalações hidrossanitárias; Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, inclusive noções do Código de
Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná (CBPM-PR); Instalações elétricas
prediais de baixa tensão; Compatibilização de projetos; Memoriais Descritivos; Cadernos de Encargos (especificações e
procedimentos); Informática aplicada à arquitetura e tecnologia BIM (Building Information Modeling); Ética profissional e
responsabilidade técnica.
2. Acessibilidade
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050:2015), inclusive o Decreto n. 5.296, de
2 de dezembro de 2004.
3. Contratação, gerenciamento e fiscalização
Levantamento de quantitativos; Orçamento sintético e analítico; Cronograma físico e financeiro; Fiscalização de obras e serviços;
Fiscalização de serviços técnicos profissionais especializados; Medição de serviços executados; Organização e construção de
canteiro de obras; Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho (NR 8, 17, 23 e 24).
4. Legislação
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, assim como suas
atualizações; Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão; Decreto n. 3.555, de
08 de agosto de 2000, que regulamenta o pregão na forma eletrônica; Decreto n. 3.931, de 19 de setembro de 2001, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preço - SRP; Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC; Lei n. 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo
e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; Resolução CAU/BR n. 21, de 5 de abril de 2012, que dispõe sobre as atividades
e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista; Resolução CAU/BR n. 51, de 12 de julho de 2013, que dispõe sobre as áreas
de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas.
5. Urbanismo e desenho urbano
Princípios de planejamento e de orçamento público; Projeto urbanístico; Projeto de mobiliário urbano; Lei n. 10.257, de 10 de julho
de 2001 (Estatuto da Cidade) e suas atualizações; Plano Diretor Participativo e de Desenvolvimento Integrado de Matinhos;
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo para o Município de Matinhos.
6. Meio ambiente
Legislação Ambiental (Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, e Lei n. 12.651, de 25 de maio
de 2012); Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA; Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto de Meio Ambiente - EIA RIMA.
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
1. Fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social;
2. Fundamentos éticos e ética profissional;
3. Instrumentais técnico-operativos (Planejamento social; Estudos socioeconômicos; perícias; pareceres técnicos; entrevistas...);
4. Pesquisa Social;
5. Lei de Regulamentação da profissão;
6. Direitos Humanos e Serviço Social;
7. Política Social;
8. Seguridade Social;
9. Política Urbana;
10. Política de Educação;
11. Política Nacional para População em Situação de Rua;
12. O trabalho do/a assistente social nas políticas sociais.
CARGO: COORDENADOR EDUCACIONAL
1. Desafios da gestão escolar democrática;
2. Direito à educação: desafios relativos ao acesso, permanência e qualidade;
3. O papel do pedagogo na organização do trabalho pedagógico da escola contemporânea;
4. A concepção, organização e implantação do Projeto Político Pedagógico na escola;
5. Questões relativas ao trabalho docente;
6. Questões relativas ao currículo escolar;
7. Questões relativas à avaliação escolar;
8. Questões relativas aos sujeitos, tempos e espaços escolares;
9. Políticas e práticas afirmativas e de inclusão na educação;
10. A organização pedagógica das escolas com os usos das mídias;
11. Função social da escola na contemporaneidade.
CARGO: CONTADOR
1. Contabilidade Aplicada ao Setor Público
 Orçamento Público. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Plano Plurianual;
 Receitas e Despesas Públicas;
 Escrituração;
 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
 Demonstrações Contábeis: elaboração, estrutura e análise;
 Controle Interno e Externo.
2. Contabilidade Geral
 Contabilidade: conceito, objetivo, finalidades, campo de aplicação;
 Patrimônio: conceito, composição, aspectos qualitativos e quantitativos;
 Escrituração;
 Estrutura e elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com a legislação vigente e as Normas Brasileiras de
Contabilidade.
3. Análise das Demonstrações Contábeis
 Análise sob os aspectos horizontal e vertical;
 Índices e coeficientes financeiros, patrimoniais, de estrutura e econômicos.
4. Contabilidade de Custos
 Noções gerais de contabilidade de custos;
 Custos com materiais, mão de obra e indiretos de fabricação;
 Métodos e sistemas de custeio;
 Análise das relações custo/volume/lucro.
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CARGO: DENTISTA ESF
1. Semiologia em Odontologia;
2. Prevenção e diagnóstico de lesões bucais;
3. Prevenção, diagnóstico e tratamento da doença cárie;
4. Técnicas e interpretação radiográfica em Odontologia;
5. Métodos de controle de infecção em Odontologia. Riscos químicos, físicos e biológicos;
6. Técnicas anestésicas em Odontologia;
7. Prevenção e tratamento das doenças periodontais.
8. Resinas compostas, ionômeros de vidro, adesivos dentinários, cimentos dentários amálgama: propriedades, indicações e
técnicas de aplicação;
9. Proteção do complexo dentino-pulpar;
10. Diagnóstico e tratamento das alterações da polpa e do periápice. Tratamento das urgências endodônticas;
11. Técnicas cirúrgicas em exodontias;
12. Ética Odontológica;
13. Programa de Saúde da Família;
14. Promoção de Saúde Bucal.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
1. A indissociabilidade de educar e cuidar na Educação Infantil;
2. Organização dos espaços e tempos na Educação Infantil;
3. Organização do Trabalho Pedagógico na Educação infantil: planejamento, avaliação, documentação;
4. Interações e Brincadeiras;
5. Campos de Experiências e Educação Infantil;
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
7. Lei Orgânica do Município de Matinhos;
8. Plano Municipal de Educação de Matinhos (Lei n. 1786/2015);
9. Diretrizes
Curriculares
Municipais
de
Matinhos:
Educação
(http://ti.matinhos.pr.gov.br:8888/wiki/doku.php?id=educacao:diretrizes).

Infantil

CARGO: ENFERMEIRO
1. Sistematização da Assistência de Enfermagem e consulta de enfermagem;
2. Princípios éticos e legais da prática profissional. Legislação sobre o exercício da enfermagem e a regulamentação do exercício
da enfermagem. Legislação pertinente à área da Enfermagem e área da Saúde;
3. Segurança do paciente e Práticas de biossegurança;
4. Assistência de Enfermagem nas áreas materno-infantil e adolescente, adulto-idoso, saúde mental;
5. Procedimentos relacionados ao atendimento de pacientes hospitalizados ou em ambulatório;
6. Atenção à saúde de pessoas com necessidades especiais;
7. Intervenções Básicas em Urgência e Emergências: pré e intra-hospitalar em situações clínicas e traumáticas;
8. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica;
9. Ações educativas na Prática de Enfermagem;
10. Processo de trabalho na enfermagem e saúde;
11. Programa nacional de imunização: imunização básica de crianças e adultos, rede de frio, calendário de vacinação, eventos
adversos;
12. Gerenciamento em Enfermagem;
13. Vigilância à saúde e promoção da saúde.
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CARGO: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
1. Legislação sobre segurança e medicina do trabalho no setor público e privado;
2. Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e medicina do trabalho;
3. Aplicação de instrumentos gerenciais em unidades administrativas – programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA);
4. Desenvolvimento de Políticas de Segurança e Saúde no Trabalho.
5. Proteção e Combate aos incêndios;
6. Prevenção em higiene e segurança do trabalho;
7. Proteção em máquinas e equipamentos;
8. Proteção em situações de riscos em instalações;
9. Primeiros socorros;
10. Proteção ao meio ambiente;
11. Agentes Insalubres: químicos, físicos, biológicos;
12. Agentes perigosos;
13. Toxicologia;
14. Qualidade de vida no Trabalho.
CARGO: FARMACÊUTICO COM HABILITAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Legislação Farmacêutica e Código de Ética Profissional.
Caracterização Químico-Farmacêutica e Farmacológica de Medicamentos.
Princípios e aplicações de Farmacocinética e Farmacodinâmica.
Gestão de Farmácia Pública, Farmácia Hospitalar e Ambulatórios: licitações, aquisição, armazenamento, conservação, distribuição;
controle de medicamentos e de material médico-hospitalar. Registro. Estoque.
Dispensação Farmacêutica (uso seguro e racional de medicamentos).
Assistência Farmacêutica. Cuidados em saúde (prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde; segurança).
Vigilância Sanitária e Saúde Pública: atuação profissional articulada com as políticas públicas; legislação (federal, estadual e
municipal); notificações.
Preparo de amostras e métodos analíticos em análises clínicas, bromatológicas e toxicológicas.
Laboratório de Análises Clínicas: funções, área física e setores. Gestão administrativa (planejamento, coordenação e execução).
Recebimento, controle de matérias-primas, reagentes e insumos. Estoque e armazenamento. Capacitação e gerenciamento de
pessoas. Supervisão, realização, interpretação e emissão de exames clínico-laboratoriais e toxicológicos para fins de
complementação de diagnóstico e prognóstico (incluindo aqueles relacionados às áreas de hematologia, imunologia, bioquímica,
parasitologia, bacteriologia, citologia, virologia, micologia dentre outros). Verificação e avaliação de parâmetros fisiológicos,
bioquímicos e farmacocinéticos, para fins de acompanhamento farmacoterapêutico e de provisão de outros serviços farmacêuticos.
Controle e garantia da qualidade inerentes ao Laboratório de Análises Clínicas.
Pesquisa, desenvolvimento, inovação, produção, controle e garantia da qualidade de fármacos, medicamentos e insumos; de
produtos biotecnológicos e biológicos; reagentes químicos, bioquímicos e outros produtos para diagnóstico; alimentos, preparações
parenterais e enterais, suplementos alimentares e dietéticos; produtos saneantes e domissanitários; outros produtos relacionados
à saúde.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
1. Fisioterapia na Saúde Coletiva e Legislação em saúde;
2. Ética e Deontologia em Fisioterapia;
3. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e a Prática Fisioterapêutica baseada em evidências científicas;
4. Fisioterapia em todos os ciclos da vida, níveis de atenção e complexidade em saúde e em todas as especialidades profissionais;
5. Processo fisioterapêutico; classificação funcional em saúde; e suas indicações e contraindicações nas diferentes
áreas/especialidades de atuação do fisioterapeuta;
6. Equipes de saúde e o trabalho do fisioterapeuta na inserção em serviços de saúde e no Sistema Único de Saúde (SUS) para
promoção, prevenção e reabilitação da saúde;
7. Atuação da Fisioterapia com a Pessoa com deficiência;
8. Avaliação, evolução, eleição, aplicação e prescrição de recursos fisioterapêuticos em todas as áreas e especialidades da
Fisioterapia.
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO
1. Linguagem oral e escrita
 Procedimentos clínicos fonoaudiológicos voltados às modalidades de linguagem oral e escrita;
 Abordagens teóricas acerca da linguagem e seus fundamentos na clínica fonoaudiológica;
 Produção articulatória dos sons da fala (Fonética e Fonologia).
2. Voz / motricidade orofacial / disfagia
 Estruturas e processos envolvidos na produção da voz (fonação);
 Avaliação e Diagnóstico das Disfonias;
 Intervenção fonoaudiológica nos quadros de Disfonias;
 Atuação fonoaudiológica na voz professional;
 Aspectos fonoaudiológicos nos casos de fissura lábio/palatina;
 Sistema estomatognático - aspectos anatomofuncionais;
 Desenvolvimento das funções respiração, sucção, mastigação e deglutição;
 Avaliação e diagnóstico das funções respiração, sucção, mastigação e deglutição;
 Atuação fonoaudiológica nas funções de respiração, sucção, mastigação e deglutição;
 Intervenção fonoaudiológica nos quadros de Disfagias;
 Câncer de cabeça e pescoço.
3. Audição
 Processos e estruturas envolvidas com audição normal;
 Diagnóstico audiológico: avaliação audiológica objetiva e subjetiva em diferentes faixas etárias;
 Alterações auditivas periféricas e centrais;
 Riscos à audição;
 Saúde do Trabalhador - programa de conservação auditiva;
 Processo de seleção, indicação e adaptação de AASI.
4. Saúde coletiva
 Fonoaudiologia e Promoção da Saúde;
 Atuação fonoaudiológica nos níveis de atenção à saúde primária, secundária e terciária.
CARGO: NUTRICIONISTA
1. Nutrição nos ciclos da vida;
2. Avaliação nutricional de indivíduos e coletividades;
3. Educação alimentar e nutricional;
4. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
5. Segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada;
6. Planejamento de cardápio para indivíduos sadios e enfermos;
7. Administração de unidades de alimentação e nutrição;
8. Boas práticas em serviços da alimentação;
9. Técnica dietética.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
1. Processos didáticos básicos: processo ensino-aprendizagem (métodos de ensino, planejamento, conselho de classe, avaliação
e recuperação);
2. Tendências pedagógicas;
3. Alfabetização e letramento: princípios e métodos;
4. Currículo, planejamento e avaliação;
5. Inclusão Escolar;
6. Relações étnico-raciais;
7. Psicologia do desenvolvimento da criança e do adolescente;
8. Concepções de criança e infância;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lei n 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;
Plano Nacional de Alfabetização na Idade certa (PNAIC);
Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
Projeto Político Pedagógico (PPP);
Plano Nacional de Educação;
Plano Municipal de Educação de Matinhos (Lei n. 1786/2015);
Lei Orgânica do Município de Matinhos;
Diretrizes
Curriculares
Municipais
de
Matinhos:
Ensino
Fundamental
(http://ti.matinhos.pr.gov.br:8888/wiki/doku.php?id=educacao:diretrizes).

1º

ao

5º

Ano

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Educação Física: aspectos históricos, concepções, abordagens e perspectivas;
2. Educação Física, Educação do Corpo e Infância;
3. Educação Física e Diversidade;
4. Educação Física e Meio Ambiente;
5. Educação Física e Direitos Humanos;
6. Educação Física e Saúde;
7. Educação Física Adaptada;
8. Educação Física, Cultura e Sociedade;
9. Controle, Aprendizagem e Desenvolvimento Motor;
10. Educação Física escolar e as dimensões biológicas, anatômicas e fisiológicas dos estudantes;
11. Aspectos conceituais, didáticos e metodológicos para o ensino dos Esportes, das Danças, das Ginásticas, das Lutas, dos Jogos
e Brincadeiras e das Práticas Corporais de Aventura;
12. Organização do Trabalho Pedagógico;
13. Planejamento e Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem;
14. Legislação Educacional: âmbito nacional;
15. Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
16. Lei Orgânica do Município de Matinhos;
17. Lei nº 1786/2015 - Plano Municipal de Educação de Matinhos (PME 2015-2024);
18. Diretrizes
Curriculares
Municipais
de
Matinhos:
Ensino
Fundamental
1º
ao
5º
Ano
(http://ti.matinhos.pr.gov.br:8888/wiki/doku.php?id=educacao:diretrizes).
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
1. A presença da Arte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
2. Práticas e produções artísticas dos povos indígenas brasileiros;
3. Matrizes estéticas e culturais africanas presentes nas diversas manifestações artísticas brasileiras;
4. Matrizes estéticas e culturais europeias presentes nas diversas manifestações artísticas brasileiras;
5. A articulação entre as artes e as diferentes tecnologias;
6. As relações entre as artes, mídia e mercado de consumo;
7. Patrimônio artístico nacional e internacional e suas formas de preservação e circulação;
8. Patrimônio artístico material e imaterial;
9. Manifestações culturais marcadas pela integração de diferentes linguagens artísticas;
10. Elementos constitutivos das Artes Visuais;
11. Diferentes suportes e técnicas das Artes Visuais;
12. Fundamentos do ensino das Artes Visuais;
13. Elementos constitutivos da Dança;
14. Distintos espaços sociais da prática da Dança;
15. Fundamentos do ensino da Dança;
16. Elementos constitutivos da Música;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Distintos espaços sociais da prática da Música;
Fundamentos do ensino da Música;
Elementos constitutivos do Teatro;
Distintos espaços sociais da prática do Teatro;
Fundamentos do ensino do Teatro;
Organização do Trabalho Pedagógico;
Planejamento e Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem;
Legislação Educacional: âmbito nacional;
Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
Lei Orgânica do Município de Matinhos;
Lei nº 1786/2015 - Plano Municipal de Educação de Matinhos (PME 2015-2024);
Diretrizes
Curriculares
Municipais
de
Matinhos:
Ensino
Fundamental
(http://ti.matinhos.pr.gov.br:8888/wiki/doku.php?id=educacao:diretrizes).

1º

ao

5º

Ano

CARGO: PSICÓLOGO
1. Desenvolvimento humano;
2. Personalidade humana;
3. Teorias da personalidade;
4. Afeto e cognição;
5. Psicodiagnóstico;
6. Psicopatologia e transtornos psiquiátricos;
7. Psicoterapia;
8. Psicologia clínica;
9. Avaliação psicológica;
10. O trabalho da psicologia em equipe multidisciplinar;
11. O trabalho da psicologia nas Redes de Atenção à Saúde e na Rede de Atenção Psicossocial;
12. Situações de risco;
13. A psicologia no território;
14. Psicologia e Saúde Coletiva;
15. Psicologia hospitalar;
16. Psicologia organizacional e do trabalho;
17. Psicologia escolar e educacional.
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
1. A criança, o adolescente, o adulto e idoso, sua família e a hospitalização;
2. As transformações do cotidiano e reações psicossociais aos processos de adoecimento e hospitalização;
3. Morte, luto e perdas;
4. Cuidados Paliativos;
5. A atuação do terapeuta ocupacional em contexto hospitalar nas condições clínicas predominantes nos hospitais gerais
6. Programas de humanização e terapia ocupacional;
7. Política Nacional de Humanização;
8. Fundamentos da terapia ocupacional: processo de terapia ocupacional, tipos de raciocínio clínico, recursos de avaliação,
análise da atividade humana;
9. Estrutura para a prática: domínio e processo – AOTA 2013;
10. Modelos de intervenção e abordagens da terapia ocupacional;
11. Métodos e técnicas de avaliação;
12. Atividades e recursos terapêuticos em terapia ocupacional;
13. Ética e regulamentação profissional;
14. Processos grupais, grupos em terapia ocupacional;
15. Recursos de educação em saúde e adesão ao tratamento;
16. Supervisão de estágio na área da saúde;
17. Terapia ocupacional na atenção primária;
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18. Atuação em equipe multidisciplinar;
19. Fundamentos da reabilitação/reinserção profissional;
20. Terapia ocupacional na atenção domiciliar.
CARGO: MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
1. Avaliação pré-operatória;
2. Farmacologia dos anestésicos infamatórios;
3. Fundamentos de farmacologia;
4. Equipamentos em anestesia;
5. Anestesia geral;
6. Anestesia locoregional;
7. Anestesia na paciente adulto;
8. Anestesia no paciente pediátrico;
9. Anestesia na gestante;
10. Anestesia na cirurgia cardíaca.
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
1. Semiologia cardiovascular;
2. Eletrocardiograma;
3. Reanimação cardiopulmonar;
4. Hipertensão Arterial Sistêmica;
5. Dislipidemia;
6. Doença arterial coronária aguda e crônica;
7. Insuficiência cardíaca aguda e crônica;
8. Arritmias – taquiarritmias e bradiarritmias;
9. Fibrilação atrial;
10. Doença valvar do coração;
11. Doenças da aorta;
12. Endocardite infecciosa;
13. Febre reumática;
14. Miocardiopatias;
15. Miocardites;
16. Cardiopatia congênita;
17. Alterações cardiológicas na gestação.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
Diagnóstico diferencial das dores de cabeça; síndromes demenciais; acidente vascular cerebral; doenças da tireoide; doença
pulmonar obstrutiva crônica; abordagem do tabagismo e etilismo; dislipidemia; doença arterial coronariana; hipertensão arterial;
insuficiência cardíaca; hepatopatia crônica e cirrose; hemorragia digestiva; pancreatite aguda e crônica; pneumonia da comunidade;
enteroparasitoses; infecção urinária; infecção de pele e partes moles; insuficiência renal; osteoartrite; gota; hepatites virais; doenças
de notificação obrigatória; vacinas no adulto; anafilaxia; farmacodermias; anemias carenciais; rastreio de neoplasias; diabetes
mellitus; síndrome metabólica; asma; neoplasias de pele; síndrome da fragilidade.
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CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA PLANTONISTA (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em
14/01/2019).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tumores benignos do útero;
Incontinência urinária;
Rotina pré e pós-operatória em ginecologia;
Climatério;
Endometriose;
Síndrome dos ovários policísticos e síndromes androgênicas;
Amenorreias;
Dor abdominal aguda na mulher;
Dor pélvica aguda na mulher;
Doença inflamatória pélvica aguda;
Infecção urinária na mulher;
Puberdade precoce;
Contracepção;
Lesões precursoras do câncer do colo e do corpo do útero;
Tumores benignos do ovário;
Propedêutica em mastologia;
Propedêutica do casal infértil;
Doenças sexualmente transmissíveis;
Sangramento uterino anormal;
Câncer do colo e do corpo do útero.

CARGO: MÉDICO ESF
1. Saúde da criança e do adolescente
 Puericultura;
 Aleitamento Materno;
 Problemas de saúde da criança e do adolescente;
 Atendimento à saúde da criança e do adolescente;
 Deficiência de ferro e anemia na infância;
 Problemas comuns nos primeiros meses de vida;
 Febre em crianças;
 Atendimento ginecológico na infância e adolescência.
2. Saúde da mulher
 Planejamento reprodutivo;
 Atenção pré-natal normal e patológico;
 Doenças da mama;
 Promoção e prevenção à saúde da mulher;
 Sangramento uterino anormal;
 Dor pélvica;
 Climatério;
 Atenção à mulher em situação de violência.
3. Saúde do adulto
 Prevenção de doenças crônicas;
 Abordagem de estilo de vida e saúde;
 Promoção da atividade física;
 Tabagismo;
 Obesidade;
 Diabetes;
 Hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares;
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Hipotireoidismo;
Rastreamento de adultos para prevenção;
Saúde do trabalhador.

4. Saúde do idoso
 Cuidado do paciente idoso;
 Avaliação multifuncional do idoso;
 Doença de Parkinson;
 Síndromes demenciais;
 Cuidados Paliativos.
5. Problemas musculo-esqueléticos
 Dor articular;
 Osteoartrose;
 Gota e pseudogota;
 Osteoporose e prevenção de fraturas no idoso;
 Dor cervical e lombar;
 Dor no ombro e membro superior;
 Dor no quadril, joelho e pé;
 Traumatismo musculo esquelético na atenção básica.
6. Problemas infecciosos
 Prevenção de doenças transmissíveis na comunidade;
 Riscos biológicos nos profissionais de saúde;
 Imunizações;
 Doenças febris exantemáticas;
 Diarreia;
 Infecções respiratórias na criança e no adulto;
 Tuberculose;
 Hanseníase;
 Febre reumática e prevenção da endocardite;
 Infecção urinária;
 Infecções sexualmente transmissíveis;
 Infecção pelo HIV na criança, no adulto e na gestante;
 Hepatites virais;
 Parasitoses;
 Leishmaniose;
 Doença de Chagas;
 Dengue;
 Febre amarela;
 Leptospirose;
 Prevenção da raiva;
 Vigilância epidemiológica de doenças de notificação obrigatória.
7. Doenças crônicas não transmissíveis
 Cardiopatia isquêmica;
 Insuficiência cardíaca;
 Arritmias cardíacas;
 Doenças do sistema circulatório periférico;
 Manejo ambulatorial da anticoagulação;
 Asma;
 Doença pulmonar obstrutiva crônica;
 Câncer;
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Epilepsia.

8. Problemas de saúde mental
 Ansiedade;
 Depressão;
 Transtornos do humor bipolar;
 Psicoses;
 Dependência química;
 Alcoolismo;
 Queixas somáticas sem explicação médica;
 Transtorno de personalidade;
 Intervenções psicossociais na atenção primaria à saúde;
 Autismo;
 Síndrome de Down;
 Retardo mental.
9. Problemas de olho, ouvido, nariz, boca e garganta
 Olho vermelho;
 Alteração da visão;
 Epistaxe;
 Rinite;
 Rinossinusite;
 Otites;
 Problemas da cavidade oral.
10. Problemas de pele
 Abordagem diagnóstica das lesões de pele;
 Terapêutica tópica;
 Dermatites;
 Dermatoses;
 Prurido e lesões papulosas e nodulares;
 Acne;
 Manchas;
 Neoplasia de pele;
 Piodermite;
 Micoses superficiais;
 Zoodermatoses;
 Herpes simples e herpes zoster.
11. Situações de emergência
 Acidentes por animais peçonhentos;
 Envenenamento agudo;
 Parada cardiorrespiratória;
 Ferimentos;
 Queimaduras e abrasões;
 Paciente em surto.
12. Problemas e procedimentos cirúrgicos
 Cantoplastia;
 Pequenos procedimentos em atenção primária;
 Avaliação do paciente com indicação de cirurgia;
 Problemas orificiais;
 Problemas urológicos.
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13. Ferramentas para a prática médica na Atenção Primária à saúde
 Abordagem familiar e ferramentas de medicina de família;
 Educação em saúde e intervenções comunitárias;
 Prescrição de medicamentos;
 Registros médicos, declarações e atestados;
 Agentes comunitários de saúde;
 Estratégia Saúde da Família;
 Redes de atenção à saúde;
 Epidemiologia;
 Visita domiciliar;
 Internamento domiciliar.
CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA INTERNISTA
1. Parada cardio-respiratória
 Fisiologia da parada cardíaca e da ressuscitação cardio-respiratória;
 Ressuscitação cardio-respiratória-cerebral;
 Síndrome pós-PCR;
 Encefalopatia hipóxico-isquêmica.
2. Choque
 Fisiologia da circulação sanguínea e princípios do transporte e utilização do oxigênio;
 Manejo dos choques e de suas complicações;
 Reposição volêmica;
 Terapia vasoativas e inotrópicas;
 Insuficiência do ventrículo direito.
3. Monitorização hemodinâmica
 Monitorização hemodinâmica básica;
 Acessos vasculares - venoso e arterial;
 Interpretação de ondas hemodinâmicas;
 Métodos minimamente invasivos de avaliação do débito cardíaco.
4. Cardiologia
 Síndromes coronarianas agudas;
 Insuficiência cardíaca;
 Tromoboembolismo de pulmão;
 Dissecção de aorta;
 Hipertensão pulmonar e cor pulmonale;
 Arritmias cardíacas;
 Emergências hipertensivas.
5. Insuficiência respiratória
 Manejo das vias aéreas na emergência;
 Exacerbação aguda de DPOC;
 Estado de mal asmático;
 Pneumonia comunitária grave;
 SARA.
6. Ventilação mecânica
 Modalidades ventilatórias básicas;
 Ventilação mecânica não invasiva;
 Desmame da ventilação mecânica;
 Injúria pulmonar associada a VM.
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7. Doenças renais
 Insuficiência renal aguda: diagnóstico e tratamento;
 Terapias dialíticas: indicação e princípios básicos;
 Distúrbios ácido-básicos: acidose metabólica;
 Distúrbios eletrolíticos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato;
 Diureticoterapia.
8. Doenças neurológicas
 Avaliação do paciente em coma;
 AVC: isquemia;
 AVCs hemorrágicos;
 Morte encefálica: diagnostico e manutenção de doador;
 Estado de mal epiléptico;
 Sedação e analgesia no paciente crítico;
 Meningites e encefalites;
 Delirium: diagnóstico, manejo e prevenção;
 Monitorização neurológica: pressão intracraniana.
9. Infectologia
 Avaliação de febre na UTI;
 Sepsis: diagnóstico e tratamento;
 Escolha e uso racional de antimicrobianos;
 Infecções em pacientes imunossuprimidos;
 Infecções fúngicas graves;
 Doenças ictero-hemorrágicas;
 Manejo dos pacientes com AIDS;
 Infecção relacionada a dispositivos: cateter e ventilação mecânica.
10. Doenças gastrointestinais
 Hemorragia digestiva alta e baixa;
 Pancreatite aguda;
 Insuficiência hepática aguda / fulminante;
 Complicações da insuficiência hepática crônica;
 Colite pseudomembranosa.
11. Nutrição
 Disfunção gastrointestinal no paciente crítico;
 Suporte nutricional do paciente crítico – princípios;
 Nutrição enteral e parenteral.
12. Doenças endocrinológicas
 Complicações agudas do diabetes;
 Controle glicêmico no paciente crítico;
 Insuficiência adrenal;
 Coma mixedematoso;
 Crise tireotóxica.
13. Hematologia / Oncologia
 Distúrbios da coagulação e CIVD;
 Reposição de hemoderivados;
 Anemia do paciente crítico;
 Emergências oncológicas.
14. Trauma
 Estabilização inicial do paciente politraumatizado;
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Traumatismo cranioencefálico;
Traumatismo de tórax e abdominal;
Quase-afogamento;
Manejo da hipotermia.

15. Medicina Pós-operatória
 Princípios no manejo de pacientes cirúrgicos na UTI;
 Abdômen agudo / peritonite;
 Hipertensão intra-abdominal;
 Pós operatório de grandes cirurgias.
16. Outros temas
 Indicadores de qualidade na UTI;
 Indicações de admissão e alta na UTI;
 Escores de risco.
CARGO: MÉDICO NEUROPEDIATRA
1. Neuroanatomia e semiologia neuropediátrica;
2. Estados de alteração da consciência;
3. Crises epilépticas, epilepsias, paroxismos não-epilépticos e o estado de mal epiléptico;
4. Fraqueza muscular e a síndrome do lactente hipotônico / ataxias;
5. Distúrbios sensitivos e autonômicos / distúrbios dos nervos cranianos e do sistema visual;
6. Alterações do volume e da forma do crânio e hidrocefalia;
7. Doenças neurológicas no período neonatal;
8. Malformações do sistema nervoso central;
9. Encefalopatia crônica não-progressiva;
10. Transtorno do espectro autista;
11. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade;
12. Transtornos de aprendizagem;
13. Cefaleias;
14. Distúrbios do sono;
15. Distúrbios do movimento;
16. Anomalias cromossômicas e síndromes genéticas relevantes ao neuropediatra;
17. Erros inatos do metabolismo;
18. Doenças infecciosas do sistema nervoso central;
19. Doenças inflamatórias não-infecciosas;
20. Síndromes neurocutâneas;
21. Neoplasias do sistema nervoso central;
22. Doenças vasculares do sistema nervoso central;
23. Hipertensão intracraniana, traumatismo cranioencefálico e raquimedular;
24. Doenças neuromusculares;
25. Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas.
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
Histologia; anatomia do sistema muscular, ósseo e articular; lesões traumáticas do membro superior; lesões traumáticas de coluna
e pelve; lesões traumáticas de membros inferiores; Degeneração do sistema articular; desordens inflamatórias não reumáticas do
sistema músculo-esquelético; infecções do sistema osteoarticular; neoplasia óssea e de partes moles; lombalgia; Displasia do
desenvolvimento do quadril; estudo da marcha humana.
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CARGO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA (nomenclatura do cargo retificada conforme o respectivo edital em 14/01/2019).
1. Organização da atenção à criança, estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde;
2. Estatuto da criança e do adolescente;
3. Aleitamento materno e alimentação da criança;
4. O atendimento do recém-nascido na sala de parto;
5. Programa de imunização;
6. Crescimento e desenvolvimento;
7. Desnutrição proteica calórica;
8. Anemias na infância;
9. Diarreia aguda e crônica na criança;
10. Cardiopatias na criança;
11. Doenças respiratórias na criança;
12. Doenças no trato geniturinário na criança;
13. Doenças infecto-contagiosas (imunopreviníveis);
14. Parasitoses intestinais;
15. Dermatoses mais frequentes na criança;
16. Convulsões na criança;
17. Principais problemas ortopédicos na criança;
18. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança;
19. Doenças auto-imunes e colagenoses na criança;
20. Choque;
21. Ressuscitação cardiopulmonar;
22. Atendimento inCetoacidose diabética;
23. Acidentes na infância: Prevenção e tratamento;
24. Abordagem da criança politraumatizada;
25. A criança vítima de maus-tratos.
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
Classificação e Diagnósticos em Psiquiatria. Transtornos mentais orgânicos. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
Transtornos de Humor. Transtornos de ansiedade. Transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno do estresse pós traumático e
outros transtornos relacionados ao trauma e estresse. Transtornos dissociativos. Transtornos Somáticos. Transtornos Alimentares.
Sono normal e transtornos do sono-vigília. Sexualidade Humana e disfunções sexuais. Transtornos relacionados a substâncias e
transtornos aditivos. Transtornos neurocognitivos. Transtornos Factícios. Transtornos de Personalidade. Medicina psiquiátrica de
emergência. Psicoterapias. Psiquiatria social e comunitária. Psicofarmacologia dos transtornos psiquiátricos. Tratamentos não
farmacológicos dos transtornos psiquiátricos. Psiquiatria da infância e adolescência. Transtornos do neurodesenvolvimento.
Transtorno do espectro autista. Deficiência Intelectual. Transtornos da Comunicação. Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade. Transtornos Motores. Transtorno Específico da Aprendizagem. Transtornos da Eliminação. Transtornos
disruptivos, do controle de impulsos e da conduta. Psiquiatria Geriátrica. História da psiquiatria. Terapêuticas Psicossociais:
Psicoterapias, Reabilitação Psicossocial, Recursos comunitários. Políticas Públicas e Legislação em Saúde Mental. Modelo e
estrutura do Sistema de Saúde no Brasil. Epidemiologia. Interconsulta Hospitalar. Conceitos de neurociências. Transtornos
Psiquiátricos Relativos a Condições Médicas Gerais. Teorias da Personalidade. Mecanismos de Defesa do Ego. Psicopatologia.
Entrevista Psiquiátrica. Semiologia e Semiotécnica em Psiquiátrica.
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