PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II E D I T A L D E P R O C E S S O S E L E T I V O Nº 154/2017
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos
válidos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Ivaiporã e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO: 101 DIRETOR DE ENFERMAGEM
Conhecimento Específico: Gerência do ambiente de enfermagem hospitalar. Identificação do
risco no ambiente de saúde. Noções básicas de informática. Desenvolvimento de atividades
de acordo com as atribuições do cargo. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),
Políticas públicas de Saúde da criança e adolescente, mulher, homem, idoso. Vigilância em
saúde (epidemiológica ambiental e Sanitária). Educação em saúde, Desequilíbrio
hidroeletrolítico, Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia. Tratamento de
feridas, sonda vesical e nasogástrica, nebulização, Administração de fármacos por todas as
vias, princípio ativo, cálculo, diluição e assistência de enfermagem. Assistência de
Enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a
Saúde da Mulher, Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da
pessoa Idosa, Atenção à saúde do Homem, Assistência de Enfermagem nas urgências e
emergências, Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos agudos, crônicodegenerativos e mentais. Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de
Frios), Intervenções de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem,
gerenciamento de recursos materiais. Assistência integral as pessoas em situação de risco:
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso; Código de Ética Profissional.
Gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. Biossegurança: conceito, normas
de prevenção e controle de infecção. Higienização das mãos. Assistência de enfermagem na
morte e morrer. Assistência de enfermagem nas Doenças respiratórias crônicas. RDC 36/2013
(institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde).

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências;
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal

indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos
válidos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Ivaiporã e do Estado do Paraná. Noções
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO: 201 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO
Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética
e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica,
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de
vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso.
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene,
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e
termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar:
assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório,
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvicouterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde
(Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais.
Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho.
Prevenção e causas dos acidentes
CARGO: 202 TÉCNICO EM RAIO X
Conhecimento Específico: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e
responsabilidade; Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face,
coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos
básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura
básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; Exames contrastados; Conhecimentos
de técnicas de utilização do Raio X; Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de
elementos dos componentes químicos do revelador e fixador; Legislação concernente ao
operador de Raio X; Riscos e precauções - equipamentos de proteção individual e coletiva;
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar.

