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ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 004/2022

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; fonética e Fonologia:
som e  fonema,  encontros  vocálicos  e  consonantais;  dígrafos.  Morfologia:  classes  de  palavras  variáveis  e  invariáveis  e  seus
empregos no texto. Tempos simples e compostos dos verbos; Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe. Período
simples (termos essenciais e acessórios) e período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal;
regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos
de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem. Figuras de sintaxe. Noções de semântica.

Raciocínio lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações
do 2o grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de
problemas.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs)
e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org V¥riter). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, segurança e
ecologia  com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações  histórico-geográficas. Assuntos
relacionados ao serviço público municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO

EMPREGO 101 ao 104: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS REGIONAIS)

Conhecimentos específicos:  Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações interpessoais. Saúde física, mental e
social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. Principais doenças na comunidade (diarreia,
desnutrição,  vermes,  doenças  respiratórias).  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis.  Prevenção  de  Hipertensão  e  Diabetes.
Medidas preventivas  em Odontologia;  Planejamento Familiar (métodos contraceptivos).  Programa Saúde da Família (ESF) —
objetivos, métodos de trabalho, expectativas.

CONHECIMENTOS COMUNS AO EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR

Língua  portuguesa: Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Ortografia.  Acentuação  gráfica.  Pontuação.  Divisão  silábica.
Substantivos  e  adjetivos  (gênero,  número  e  grau).  Verbos  (tempos  e  modos).  Fonética  e  Fonologia:  Encontros  vocálicos  e
consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e suas flexões;
advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. Elementos de comunicação. Sintaxe — Período composto por
Coordenação  e  Subordinação.  Figuras  de  sintaxe.  Noções  de  semântica.  Produção  textual:  coerência  e  coesão,  tipos  de
composição, elementos da comunicação e funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência.

Raciocínio lógico:  Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização,
pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano.
Composição de funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias
aritméticas e geométricas.  Progressões aritméticas e geométricas.  Análise  combinatória.  Trigonometria.  Geometria.  Matrizes  e
Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs)
e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, segurança e
ecologia  com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações  histórico-geográficas. Assuntos
relacionados ao serviço público municipal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AO EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO 401: MÉDICO DA FAMÍLIA 30h

Conhecimentos específicos: A atuação do médico dentro da estratégia saúde da família nos seguintes aspectos: Ética Médica;
Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem
indeterminada; Diarreias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Doenças sexualmente
transmissíveis;  Cardiopatia  isquêmica;  Arritmias  cardíacas;  Doença  pulmonar  obstrutiva  crônica;  Dor  torácica;  Dor  lombar;
Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais;
Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Sistema
Único de Saúde (SUS): conceitos básicos; primeiro atendimento em emergências médicas; Saúde mental (alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia); automutilação e tentativa de suicídio.
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