
 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

Historiador, Médico (Medicina do Trabalho). 

Língua Portuguesa: interpretação de texto; tipos de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: 
divisão silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso da crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOSSINTAXE: estrutura e formação das palavras; processos de formação das palavras; 
identificação e classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, 
conjunção, pronome, numeral, artigo e interjeição); identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais); flexão 
verbal e nominal; regência verbal e nominal; termos essenciais e acessórios da oração. 
SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  

Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e problemas 
com números naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito, propriedades e operações. 
Números Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e 
operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° 
grau. Razões e proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. 
Regra de Três Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: 
Conceitos e aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
retângulo.  

Informática: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e 
apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e 
rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de 
softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na 
Internet. Procedimentos de segurança. Teclas de Atalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AO SEGUINTE CARGOS: 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Língua Portuguesa: interpretação de texto; tipos de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: 
divisão silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso da crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOSSINTAXE: estrutura e formação das palavras; processos de formação das palavras; 
identificação e classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, 
conjunção, pronome, numeral, artigo e interjeição); identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais); flexão 
verbal e nominal; regência verbal e nominal; termos essenciais e acessórios da oração. 
SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  

Matemática: Conjuntos: representação e operações. Números Naturais: operações e problemas 
com números naturais e suas propriedades. Geometria Plana: conceito, propriedades e operações. 
Números Racionais Absolutos. Números Irracionais: técnicas operatórias. Medidas: conceito e 



 

operações, sistema legal de unidades de medidas brasileira. Sistemas de equação de 1° grau e 2° 
grau. Razões e proporções: grandezas proporcionais. Porcentagem. Juros simples e compostos. 
Regra de Três Simples e Composta. Gráficos e tabelas: execução e interpretação. Funções: 
Conceitos e aplicações. Raciocínio lógico. Relações métricas e trigonométricas no triângulo 
retângulo.  

Informática: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e 
apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e 
rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de 
softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na 
Internet. Procedimentos de segurança. Teclas de Atalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

Agente Municipal de Trânsito. 

Língua Portuguesa: interpretação de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão 
silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOLOGIA: Formação das palavras quanto a gênero (masculino e feminino), número (singular 
e plural) e grau (aumentativo e diminutivo); classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, 
advérbio e artigo); flexão verbal e nominal. SINTAXE: identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais). 
SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  

Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão 
e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do 
Primeiro e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros 
Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático.  

Informática: Características e conceitos de sistemas operacionais. Edição de textos, planilhas e 
apresentações no Microsoft Office. Organização e manipulação de arquivos e pastas. Conceitos e 
rotinas de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Instalação, manutenção e uso de 
softwares e hardwares. Conceitos de aplicativos Desktop e Web. Pesquisa no Windows e na 
Internet. Procedimentos de segurança. Teclas de Atalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO AOS SEGUINTES CARGOS: 

Cuidador Infantil (feminino); Educador de base (feminino); Educador de base (masculino); 
Orientador de Estacionamento Rotativo. 

Língua Portuguesa: interpretação de texto; coesão e coerência textual. FONOLOGIA: divisão 
silábica. ORTOGRAFIA: escrita correta das palavras na norma culta; regras do Novo Acordo 
Ortográfico; acentuação gráfica; uso de crase; acentos diferenciais; pontuação gráfica. 
MORFOLOGIA: Formação das palavras quanto a gênero (masculino e feminino), número (singular 
e plural) e grau (aumentativo e diminutivo); classificação das palavras (verbo, substantivo, adjetivo, 
advérbio e artigo); flexão verbal e nominal. SINTAXE: identificação e classificação das funções 
sintáticas (sujeito, predicado, objetos (direto e indireto), adjuntos adnominais e adverbiais). 



 

SEMÂNTICA: significado das palavras de acordo com o contexto; figuras de linguagem.  

Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão 
e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do 
Primeiro e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros 
Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático.  

Conhecimentos Gerais: Temas relevantes e atuais sobre política, economia, sociedade, cultura, 
geografia, educação, tecnologia e ecologia, suas inter-relações e vinculações históricas. 
Compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado e do país. 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Conhecimentos sobre o 
Município de Maringá. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECIFICO 

Agente Municipal de Trânsito 

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. Atualização do Código 
Trânsito Brasileiro –Lei nº 13.281 de 4 de maio de 2016. Legislação de Trânsito: determinações 
do CTB quanto à formação do condutor; exigências para categorias de habilitação em relação 
ao veículo conduzido; documentos do condutor e do veículo (apresentação e validade); 
sinalização viária; penalidades e crimes de trânsito; direitos e deveres do cidadão; normas de 
circulação e conduta; regras gerais de estacionamento, parada e circulação. Infrações e 
penalidades referentes à documentação do condutor e do veículo; estacionamento, parada e 
circulação; segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do 
processo de circulação; meio ambiente. Direção defensiva: conceito de direção defensiva; 
condições adversas; como evitar acidentes; cuidados com os demais usuários da via; estado 
físico e mental do condutor; situações de risco. Noções de primeiros socorros: sinalização do 
local do acidente; acionamento de recursos em caso de acidentes; verificação das condições 
gerais da vítima; cuidados com a vítima (o que não fazer). Resolução CONTRAN nº 371 de 
10/12/2010 e Resolução nº 561 de 24/11/2015 e Anexos. 

Historiador 

História e Sociedade. Historiografia brasileira. História e Cultura. Cultura e identidade. História 
e memória social. Patrimônio cultural material e imaterial. Patrimônio cultural e cidadania. 
Políticas públicas de memória, cultura e patrimônio.  Políticas de educação patrimonial. 
Memória oral e cultura. Identidades culturais e pós-modernidade e nova historiografia social. 
História e representações culturais. Teoria e metodologia da História. Regimes de 
historicidade. Micro história e movimentos sociais. Poder e construção do discurso 
historiográfico nacional. Metodologia de investigação histórica. Planejamento e gestão de 
espaços de memória e instituições culturais. Processos de formação de públicos, 
intermediação e acesso de acervos culturais e históricos. Programação de espaços expositivos 
e gestão de museus. Gestão cultural. Planos de Cultura (estadual e nacional). Políticas culturais 
no Brasil e no Paraná. O Brasil no atual contexto internacional. História do Paraná: o processo 
de ocupação e produção no espaço paranaense, aspectos históricos, políticos, econômicos e 



 

culturais. Município de Maringá: aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais. 

Médico (Medicina do Trabalho) 

Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política 
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. 
Política Nacional de Promoção de Saúde. Ética médica, responsabilidade profissional e 
bioética. Assistência Médica em Saúde do Adulto – Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus e 
doenças endócrinas. Doenças Cardiovasculares. Doenças Reumáticas. Doenças renais.  
Doenças Pulmonares e Neurológicas. Doenças gastrointestinais e hepáticas.  Assistência 
Médica em Ginecologia e Obstetrícia – Pré-natal de baixo risco. Doenças da Gestação. Câncer 
de Mama e Cérvico-uterino. Assistência Médica ao Idoso –. Assistência Médica em Pediatria – 
Puericultura, doenças diarréicas, doenças respiratórias da infância. Assistência Médica em 
Doenças Transmissíveis: doenças com notificação compulsória. Ansiedade e Depressão. 
Procedimentos médicos-cirúrgicos. Procedimentos traumato-ortopédicos. Conduta de 
tratamento anti-acidentes com animais peçonhentos. Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática 
clínica diária. Emergências clínicas. 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Conceitos básicos em Segurança do Trabalho. Acidentes do Trabalho. Avaliação do trabalho e 
do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de 
trabalho. Estratégia de Controle. Análise do processo de trabalho. Características de mão-de-
obra. Liberação de área para trabalho, para garantir a integridade física dos empregados e das 
instalações da empresa. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de frequência e 
de gravidade. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Intervenção em ambiente de trabalho. 
Condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Elaboração de relatórios 
e estatísticas pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias 
relacionadas com a prevenção de acidentes. Conhecimento, entendimento, aplicação e 
orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros 
problemas específicos do trabalho. Disposição Gerais – NR1; Inspeção Prévia – NR2; Embargo 
ou Interdição – NR3; Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – NR4; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR5; Equipamentos de 
Proteção Individual – NR6; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR7; 
Edificações – NR8; Programa e Prevenção de Riscos Ambientais – NR9; Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade – NR-10; Transporte, Movimentação; Armazenagem e 
Manuseio de Materiais – NR11; Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos 
Transportes – NR 12;  Caldeiras,  Vasos de Pressão e Tubulações – NR13; Fornos – NR14; 
Atividades e Operações Insalubres – NR15; Atividades e Operações Perigosas – NR16; 
Ergonomia – NR17; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
NR18. Explosivos – NR19;Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – 
NR20; Trabalho a Céu Aberto – NR21; Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração – NR22; 
Proteção Contra Incêndio – NR23; Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
– NR24; Resíduos Industriais – NR25; Sinalização de Segurança – NR26; Fiscalização e 
Penalidades – NR28; Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – 
NR29; Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário – NR30; Segurança e Saúde no Trabalho na 
Agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR31; Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde – nr32; Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 
Confinados – NR33; Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, / 



 

reparação e desmonte naval – NR34; Trabalho em altura – NR35; Segurança e Saúde no 
Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados – NR36; Segurança 
e Saúde em Plataforma de Petróleo - NR 37. Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento 
e classificação – NBR 14280; Legislação Trabalhista; E-social; Código de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiro do Paraná. 

 


