
 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 
ANEXO II – DO EDITAL Nº 083/2018 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
 
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras. 
Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das 
palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita 
de frases. 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º 
e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração, equações e expressões 
numéricas. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. 
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S. - Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990); História do PACS/ESF; O Agente 
Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente 
Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, 
hospedeiros, reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. Indicadores de saúde. 
Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, 
solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, 
(Tuberculose, Hanseníase, IST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Dengue, Hepatites, Leptospirose, Tuberculose, 
Meningite, Rubéola, Sarampo, Tétano,  Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde 
nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o 
ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um 
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e 
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, 
Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da família). 
Educação em saúde. 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, 
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. 
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e 
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três. 
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais: gengivite e outras lesões 
fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos 
auxiliares de prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e 
supra-gengival. Selantes. Instrumentais e materiais dentários utilizados na prática diária. Técnicas de RX. 
Atendimento aos pacientes, identificando e averiguando as necessidades e o histórico clínico dos mesmos, 
prestando-lhes informações, recebendo recados ou encaminhando-os ao cirurgião dentistas; Auxílio ao dentista nos 
procedimentos odontológicos; Controle da agenda de consultas - horários disponíveis e registro das marcações 
realizadas; Controle e organização do fichário e/ou arquivo de documentos ao histórico do paciente; Desinfecção e 
Noções de assepsia; Esterilização; Instrumental dentário; Noções básicas da função; Procedimentos; Zelo pelos 
instrumentos utilizados no consultório - limpeza e esterilização. 
 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONHECIMENTOS GERAIS 

  
LINGUA PORTUGUESA 

Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, 
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
  
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. 
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e 
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três. 
  
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 

Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
CONHECIMENTOS DO CARGO 

Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, 
desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. 
Técnicas e procedimentos: admissão do paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, 
aferição de altura e peso, lavagem de mãos, técnica de limpeza e arrumação de cama, higiene oral, técnicas de  
banhos, lavagem intestinal (enteroclisma), curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, 
inalação, aspiração, retirada de pontos (ablação). Posições para exames. Saúde da mulher: preventivo para câncer 
ginecológico; climatério, planejamento familiar, pré-natal de baixo risco. Saúde da criança: amamentação; 
crescimento e desenvolvimento da criança; desnutrição, desidratação. TRO - Terapia de Reidratação Oral. 
Conhecimento sobre as principais, doenças Infecciosas e Parasitárias: coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, 
doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, 
parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho 
respiratório e circulatório. Verminose. IVAS - infecção das vias aéreas superiores. IRA - infecção respiratória aguda. 
Saúde do adulto: programa para hipertensão. Programa para diabetes. Hanseníase. Tuberculose. Hepatites virais. 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): DST/AIDS. Doenças de notificação compulsória. Saúde mental: 
cuidados com pacientes depressivos, neuróticos. Comportamento anti-social. Imunizações: crianças, adultos e 
gestantes. Saneamento básico: cuidados com o lixo, esgoto, água. Atendimento em emergências. preparo, diluição 
e administração de medicamentos: intramuscular, intravenoso, subcutâneo, intradérmico, via oral, soroterapia. 
Sistema saúde: políticas públicas de saúde, SUS, Conselhos de Saúde. Constituição Federal de 1988  e suas 
alterações. (arts. 1º a 14, arts.37 a 43  e arts. 196 a 200). 
  

 
 

 
TÉCNICO EM FARMÁCIA  

CONHECIMENTOS GERAIS 
LINGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, 
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. 
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e 
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três. 
 
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de 
qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial, 
concentração dos medicamentos. Princípios de Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e 
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auxiliares na conservação dos medicamentos.  Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos, 
materiais e instalações. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Noções de medicamentos. 
Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Lei Federal nº 9.787/1999: Altera a lei nº 6.360 que dispõe sobre a 
vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de 
medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998.  Resolução RDC nº 
20/2011: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de 
uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá outras providências. Resolução RDC nº 44/2009: 
Dispões sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em Farmácias e Drogarias e da outras 
providências. Norma Regulamentadora nº 32. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. 
Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de 
Farmácias. Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 
e 8.142/90). Sistema Operacional Windows 2000/XP e Seven, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint e Access), Internet; Antivírus, Hardware - Componentes de 
microcomputadores. Nomenclatura e função dos hardwares do computador. Redes de computadores e a internet. 
 
 
 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, 
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. 
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e 
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 
interseção e diferença. Comparações.Razão e proporção. Regra de Três. 
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

CONHECIMENTOS DO CARGO 
Vidraria e esterilização: Principais acessórios de vidro e de uso específico; Aferição e graduação de acessórios; 
Reagentes utilizados na esterilização, uso de detergentes enzimáticos, função das enzimas no processo de  
esterilização; Principais aparelhos utilizados e procedimentos adotados na esterilização.  Microscopia: O 
microscópio e suas finalidades e precauções no seu uso; O sistema mecânico e seus componentes; O sistema ótico 
e seus componentes; seqüência para focalização e alinhamento ótico; Parasitologia: Teoria sobre generalidades; 
relações entre seres vivos; o parasitismo como meio de vida; tipos de parasitismo; noções de nomenclatura e 
classificação; protozoários e as doenças por ele causadas; noções sobre helmintos e as doenças causadas por ele; 
mapa indicativo das principais zonas endêmicas no Brasil; atlas parasitológico; principais métodos e técnicas de  
diagnóstico em parasitologia. Bacteriologia: Teoria sobre generalidades; principais grupos de bactérias; Cocos gram 
positivos e gram negativos; Bastonetes gram positivos e gram negativos; Microorganismos espiralados; principais 
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técnicas de coloração; meios de cultura; teste de sensibilidade bacteriana e atlas de bacteriologia.Conhecimento 
sobre espectrofotometria (Leis de Lambert e Lambert Beer) , Métodos de diagnóstico em Bioquímica Clínica 
(técnicas enzimáticas de ponto final e cinética, colorimétricas), Hematologia Clínica (exames hematológicos, 
principais colorações aplicadas a hematologia), Imunologia Clínica (exames para diagnóstico  imunológicos, 
principais técnicas imunológicas (Aglutinação, Floculação, Preciptação, Hemaglutinação, ELISA, MEIA, 
Quimiluminescência Turbidimetria, Nefelometria). Urinálise, preparo e realização de exames de urina, fitas reativas. 
Coletas de amostras biológicas, orientações pré analíticas, uso dos principais anticoagulantes. 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LINGUA PORTUGUESA 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; 
Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, 
conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; 
Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica matemática qualitativa, 
Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Geometria básica. Álgebra básica e sistemas lineares. 
Calendários. Numeração. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e 
Geométrica. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 
interseção e diferença. Comparações. Razão e proporção. Regra de Três. 
ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA 
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho; Noções de Cidadania: conceito, direitos e garantias 
fundamentais do cidadão brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal); cidadania e meio ambiente; 
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94); Direitos, Deveres e Proibições dos Servidores 
Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91); Conhecimentos básicos da política brasileira; Cultura e 
sociedade brasileira; Aspectos históricos e políticos do estado do Paraná. Aspectos geográficos do estado do 
Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos; Aspectos históricos e políticos do Município de 
Cascavel-Pr. Aspectos geográficos do Município: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais. 
(Alterado conforme Retificação nº 02) 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
Atividades de Odontologia preventiva; Demonstrações técnicas de escovações; Aplicação tópica de substâncias; 
Levantamentos e estudos epidemiológicos; Noções de higiene, prevenção e tratamento de doenças bucais: 
selantes, profilaxia, raspagem, alisamento e polimento dentário; Prevenção da cárie dentaria; Programas Educativos 
de saúde bucal. Limpeza, desinfecção e esterilização em clínica odontológica; Medidas de proteção contra a 
radiação; Odontograma e notação dentária; Dentição decídua e permanente: composição, anatomia e função; 
Anatomia e função das estruturas orais; Classificação das cavidades dentárias; Características, inserção e 
polimento de materiais restauradores diretos: amálgama, resina composta e cimentos odontológicos; Organização 
da saúde bucal na Atenção Básica; Bases legais do Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Saúde Bucal; Lei 
Federal nº 11.889/2008; Código de Ética Odontológica (Resolução CFO-118/2012). 
 
 


