
TESTE SELETIVO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR
ANEXO II – DO EDITAL Nº 004/2019

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO DE NÍVEL MÉDIO
AGENTE DE APOIO TEMPORÁRIO

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 E MATEMÁTICA
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. Números fracionários e decimais. Sistema internacional de medidas. Razões Especiais. Análise
Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos (relações de pertinência, inclusão e
igualdade). Operações entre conjuntos (união, interseção e diferença). Comparações. Razão e proporção.
Porcentagem. Matemática Financeira. Regra de Três (simples e composta).

ÉTICA, CIDADANIA E POLÍTICA
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho. Constituição Federal de 1988 e suas alterações (arts. 1º a 14,
arts. 37 a 43). Cidadania e meio ambiente (art. 225 da Constituição Federal de 1988 e suas alterações).
Conhecimentos básicos da política brasileira (arts. 18 a 33 da Constituição Federal de 1988 e suas alterações).
Código de Ética do Servidor Público (Decreto Federal nº 1.171/94). Dos Direitos e das Vantagens de Ordem
Pecuniária, Deveres e Proibições dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel (Lei Municipal nº 2.215/91).
Descrição do cargo de Agente de Apoio (Decreto Municipal nº 9.787/2011). Aspectos históricos, geográficos e
políticos do Estado do Paraná: população, clima, vegetação, economia e símbolos. Aspectos históricos, geográficos
e políticos do Município de Cascavel: população, clima, vegetação, economia e símbolos municipais.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Portaria n.º 3.214/78 - Normas Regulamentadoras: 01, 06 e 17. Lei Federal n.º 8.213/91(arts. 19, 20 e 21).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS DO CARGO
A Educação Infantil no mundo atual, no Brasil e no Paraná. Relação entre os sujeitos dos processos de ensino e
aprendizagem. Função e papel da escola. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Concepção e
periodização do desenvolvimento infantil (0 a 5 anos) conforme propõe o Currículo para a Rede Pública Municipal
de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990
e atualizações): Dos Direitos Fundamentais, Da Prevenção, Da Política de Atendimento, Das Medidas de Proteção,
Da Prática do Ato Infracional, Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis, Do Conselho Tutelar, Do Acesso
à Justiça, Dos Crimes e das Infrações Administrativas. Cuidados pessoais do profissional. Procedimentos
adequados ao atendimento aos alunos referente à saúde, alimentação, nutrição e higiene. Cuidados corporais dos
alunos: banho, cuidado com os dentes, troca de fraldas. Repouso e sono. Prevenção de acidentes e primeiros
socorros. Doenças mais Comuns na Infância. Conceitos básicos de saúde e ambiente. Cuidados básicos com o
ambiente de trabalho.
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CARGOS DO MAGISTÉRIO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEMPORÁRIO

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Língua Portuguesa, conforme o Currículo para
a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. Função cognitiva e social da leitura e da
escrita. Relação grafema/fonema. Relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas. Caracterização e Categorização do
sistema gráfico. Linguagem verbal e não-verbal. Compreensão e interpretação de textos. Coesão e coerência.
Unidade temática e progressão temática. Especificidades e características dos gêneros discursivos. Pontuação e
paragrafação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Princípios da textualidade:
intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade.

MATEMÁTICA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Matemática, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. Sistema de Numeração Decimal: valor posicional
(composição e decomposição). Resolução de problemas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números
racionais: adição e subtração de frações homogêneas e heterogêneas. Relação do sistema de numeração decimal
com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume. Números decimais.
Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e
diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Razão e proporção.
Interpretação de dados e informações contidas em tabelas, gráficos, quadros e imagens. Probabilidade. Equações
de 1º e 2º grau.

HISTÓRIA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de História, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. Atualidades. A História do Estado do Paraná e suas
relações. A História do Município de Cascavel e suas relações.

GEOGRAFIA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Geografia, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. A Geografia do Estado do Paraná e suas relações. A
Geografia do Município de Cascavel e suas relações. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e
o solo no espaço natural do Brasil, Paraná e Cascavel. Globalização. Atualidades: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais.

CIÊNCIAS
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Ciências, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil. Noções sobre o universo: galáxias, constelações,
sistema solar, movimentos da terra. Matéria e Energia: Biosfera – Ecossistemas: relação de interação,
transformação e interdependência entre os elementos bióticos e abióticos. Propriedades e características da água,
do solo e do ar. Seres vivos: fotossíntese, respiração, cadeia e teia alimentar. Corpo humano: célula, tecidos,
órgãos, sistema organismos. Meio ambiente saúde e trabalho: Doenças da modernidade. Doenças relacionadas a
poluição da água, solo e ar. Prevenção de doenças. Influência do Sol na Biosfera: radiação solar, camada de ozônio,
efeito estufa e aquecimento global. Alimentação saudável. Produção de lixo, destino e reciclagem.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Portaria n.º 3.214/78 - Normas Regulamentadoras: 01, 06 e 17. Lei Federal n.º 8.213/91(arts. 19, 20 e 21).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
(abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica)
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996). Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990 e atualizações 2016). Concepção de sociedade, homem e educação.
A função social da escola pública. A história da organização da educação brasileira. Elementos que compõem o
planejamento escolar (conteúdos, objetivos, encaminhamentos metodológicos, recursos auxiliares e avaliação).
Pressupostos teóricos para a Educação de pessoas com deficiências. Distúrbios e transtornos de aprendizagem
(discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Concepção de desenvolvimento humano de acordo
com a Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica. Apropriação do conhecimento. Concepção de
avaliação conforme propõe o Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil.
Fonte: Currículo para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume I, disponível no
endereço eletrônico: https://cascavel.atende.net/?pg=subportal&chave=26#!/tipo/pagina/valor/652

NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS SOCORROS E CUIDADOS INFANTIS
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos referente à saúde, alimentação, nutrição e
higiene. Cuidados corporais dos alunos: banho, cuidado com os dentes e troca de fraldas. Repouso e sono.
Prevenção de acidentes e primeiros socorros. Doenças mais comuns na infância. Conceitos básicos de saúde.
Cuidados básicos com o ambiente de trabalho.

PROFESSOR TEMPORÁRIO
CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Língua Portuguesa, conforme o Currículo para
a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Anos Iniciais. Função cognitiva e social da leitura e da escrita;
Relação grafema/fonema. Relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas. Caracterização e Categorização do sistema
gráfico. Linguagem verbal e não-verbal. Compreensão e interpretação de textos. Coesão e coerência. Unidade
temática e progressão temática. Especificidades e características dos gêneros discursivos. Pontuação e
paragrafação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Princípios da textualidade:
intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade.

MATEMÁTICA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Matemática, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Anos Iniciais. Sistema de Numeração Decimal: valor posicional
(composição e decomposição). Resolução de problemas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números
racionais: adição e subtração de frações homogêneas e heterogêneas. Relação do sistema de numeração decimal
com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície (perímetro e área) e volume. Números decimais.
Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). Semelhanças e
diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Razão e proporção.
Interpretação de dados e informações contidas em tabelas, gráficos, quadros e imagens. Probabilidade. Equações
de 1º e 2º grau.

HISTÓRIA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de História, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Anos Iniciais. Atualidades. A História do Estado do Paraná e suas
relações. A História do Município de Cascavel e suas relações.

GEOGRAFIA
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Geografia, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Anos Iniciais. A Geografia do Estado do Paraná e suas relações. A
Geografia do Município de Cascavel e suas relações. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e
o solo no espaço natural do Brasil, Paraná e Cascavel. Globalização. Atualidades: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais.

CIÊNCIAS
Concepção, Ensino, Objetivos e Eixos Estruturantes da disciplina de Ciências, conforme o Currículo para a Rede
Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Anos Iniciais. Noções sobre o universo: galáxias, constelações, sistema
solar, movimentos da terra. Matéria e Energia: Biosfera – Ecossistemas: relação de interação, transformação e
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interdependência entre os elementos bióticos e abióticos. Propriedades e características da água, do solo e do ar.
Seres vivos: fotossíntese, respiração, cadeia e teia alimentar. Corpo humano: célula, tecidos, órgãos, sistema
organismos. Meio ambiente saúde e trabalho: Doenças da modernidade. Doenças relacionadas a poluição da água,
solo e ar. Prevenção de doenças. Influência do Sol na Biosfera: radiação solar, camada de ozônio, efeito estufa e
aquecimento global. Alimentação saudável. Produção de lixo, destino e reciclagem.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Portaria n.º 3.214/78 - Normas Regulamentadoras: 01, 06 e 17. Lei Federal n.º 8.213/91(arts. 19, 20 e 21).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
(abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Teoria Histórico Cultural e Pedagogia Histórico Crítica)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996). Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA (Lei Federal nº 8.069/1990 e atualizações 2016). Concepção de sociedade, homem e educação. A função social da
escola pública. A história da organização da educação brasileira. Elementos que compõem o planejamento escolar (conteúdos,
objetivos, encaminhamentos metodológicos, recursos auxiliares e avaliação). Pressupostos teóricos para a Educação de
pessoas com deficiências. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e
TDAH). Concepção de desenvolvimento humano de acordo com a Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica.
Apropriação do conhecimento. Concepção de avaliação conforme propõe o Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino
de Cascavel – Anos Iniciais.
Fonte: Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Volume II,
disponível no endereço eletrônico: https://cascavel.atende.net/?pg=subportal&chave=26#!/tipo/pagina/valor/652

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE MÉDICO TEMPORÁRIO
SAÚDE PÚBLICA:
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social.
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias:
Situação atual, medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários
e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.

LEGISLAÇÃO GERAL E NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO:
Constituição Federal de 1988 e suas alterações (arts. 1º a 14; arts. 37 a 43 e arts. 196 a 200). Estatuto da Criança e
do Adolescente: Das disposições preliminares; Do direito à vida e à saúde; Da política de atendimento; Das medidas
de proteção; das infrações administrativas; Disposições finais e transitórias. Estatuto do Idoso: Disposições
preliminares; Do direito à vida; Do direito à saúde; Das medidas de proteção; Da Política de atendimento ao idoso.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Portaria n.º 3.214/78 - Normas Regulamentadoras: 01, 06, 17 e 32. Lei Federal n.º 8.213/91 (arts. 19, 20 e 21).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MÉDICO TEMPORÁRIO

FUNÇÃO: GENERALISTA (MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS E MÉDICO 40 HORAS)
Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade; Alterações agudas de saúde;
Conhecimentos técnicos; Contaminações; Intoxicações agudas por agrotóxicos e animais peçonhentos; Doenças do
Aparelho Circulatório; Doenças do Aparelho Geniturinário; Doenças do Aparelho Respiratório; Afogamento; Doenças
Dermatológicas; Doenças do Sistema Digestivo e Metabólico; Conhecimento sobre as principais doenças
infecciosas e parasitárias: aids, 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. Educação em
Saúde Pública; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças
cardiovasculares; Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática,
aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial e choque;
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Equipamentos de Segurança; Exames Clínicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, Raio X e outros), diagnósticos
e tratamento médico; Imunização; Medicamentos; Medicina preventiva; Pequenas cirurgias; Planejamento das
atividades médicas; Leishmaniose Cutânea; Saúde e bem-estar do paciente; Ética Profissional.

FUNÇÃO: GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Atenção a Saúde da Mulher: atendimento médico à mulher na adolescência, idade fértil, climatério e menopausa.
Ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer uterino e de mama. Planejamento familiar:
Métodos de planejamento familiar e investigação de esterilidade. Acompanhamento de pré-natal, identificação e
encaminhamento de gestantes de risco. Puepério. Vacinação da gestante. Planejamento e programação em saúde.
Doenças de notificação compulsória. Atendimento às urgências obstétricas. Normas de Biossegurança. Doenças
sexualmente transmissíveis. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade.

FUNÇÃO: ORTOPEDISTA
Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e
luxações: Expostas, Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral.
Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. Artrite e Séptica.
Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos.
Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia.
Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior. Ética profissional.

FUNÇÃO: PEDIATRA
Assuntos Correlatos e gerais à respectiva área; Neonatologia: Assistência ao recém-nascido sadio - Cuidados
iniciais ao recém-nascido de baixo peso (pré-termo e pequeno para a idade gestacional); Distúrbios metabólicos;
Distúrbios respiratórios; Exame físico; Icterícia neonatal; Infecções neonatais; Lesões ao nascimento: - asfixia
neonatal, hemorragia intracraniana e traumatismo; Malformações congênitas; Triagem neonatal: - erros inatos do
metabolismo; Pediatria Clínica: Afecções Cardiovasculares da Criança e do Adolescente; Cardiopatias adquiridas;
Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Insuficiência cardíaca; Afecções Cirúrgicas da Criança e do
Adolescente; Afecções Dermatológicas da Criança e do Adolescente; Afecções do Trato Digestivo da Criança e do
Adolescente: Afecções hepáticas e das vias biliares; Afecções pancreáticas; Alterações de motilidade; Doença
diarréica; Doença péptica e hemorragia digestiva; Doenças inflamatórias do trato digestivo; Síndromes de má-
absorção; Afecções do Trato Respiratório da Criança e do Adolescente: AIDS, 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. Asma brônquica; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Infecções do trato
respiratório superior e inferior; Sibilância do lactente (“lactente chiador”); Afecções Hematológicas e Oncológicas da
Criança e do Adolescente: Alterações leucocitárias; Anemias; Distúrbios de coagulação; Doenças linfo proliferativas;
Tumores sólidos; Afecções Infectocontagiosas da Criança e do Adolescente: Febre; Parasitoses; Síndromes
infecciosas; Afecções Neurológicas da Criança e do Adolescente: Cefaleia; Distúrbios convulsivos; Hiperatividade;
Infecções do sistema nervoso central; Infecções do sistema nervoso periférico; Afecções Renais e do Trato Urinário
da Criança e do Adolescente: Diagnóstico diferencial de hematúria; Enurese; Glomerulopatias; Infecção urinária;
Insuficiência renal; Obstrução do trato urinário; Refluxo vesico ureteral; Alterações Nutricionais e Metabólicas da
Criança e do Adolescente: Desidratação e terapia de reidratação oral; Distúrbios de crescimento e desenvolvimento;
Distúrbios metabólicos; Distúrbios nutricionais; Emergências da Criança e do Adolescente; Promoção da Saúde da
Criança e do Adolescente; Aleitamento materno; Avaliação do crescimento e do desenvolvimento; Consulta
pediátrica e do adolescente; Imunizações; Maus-tratos, violências (Estatuto da Criança e do Adolescente); Nutrição
do lactente, da criança e do adolescente; Prevenção de acidentes; Sistema Único de Saúde e Municipalização;
Vigilância em Saúde, Ética profissional.
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