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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO 
PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ. 

 
Integrante do Concurso Público de Nº 001/2013. 

 

Anexo III. 
 

EMPREGOS PÚBLICOS. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Cargo referente em nível de Terceiro Grau. 
Língua Portuguesa:                                                                                                  10 questões        
Interpretação de texto; Tipologia textual; Coesão textual; Coerência textual; Variação 
linguística; Relação entre textos; Figuras de linguagem; Pontuação; Fonemas; Encontros 
vocálicos; Encontros consonantais; Ortografia; Acentuação gráfica; Emprego dos porquês; 
Palavras homônimas e parônimas; Sílaba; Divisão silábica; Estrutura e Formação das Palavras; 
Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; Conjunção; Advérbio; Sujeito e suas classificações; 
Predicado e suas classificações; Verbos Transitivos, Intransitivos e de Ligação; Concordância 
verbal; Concordância nominal; Regência verbal; Regência Nominal. 
 
 

Cargo referente em nível de Ensino Médio. 
Língua Portuguesa:                                                                                                  10 questões        
Interpretação de texto; Tipologia textual; Coesão textual; Coerência textual; Variação 
linguística; Relação entre textos; Figuras de linguagem; Pontuação; Fonemas; Encontros 
vocálicos; Encontros consonantais; Ortografia; Acentuação gráfica; Emprego dos porquês; 
Palavras homônimas e parônimas; Sílaba; Divisão silábica; Estrutura e Formação das Palavras; 
Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; Conjunção; Advérbio; Sujeito e suas classificações; 
Predicado e suas classificações; Verbos Transitivos, Intransitivos e de Ligação; Concordância 
verbal; Concordância nominal; Regência verbal; Regência Nominal. 

 
 

Cargo referente em nível de Ensino Fundamental Completo. 
Língua Portuguesa:                                                                                                  10 questões        
Interpretação de texto; Tipologia textual; Coesão textual; Coerência textual; Variação 
linguística; Relação entre textos; Figuras de linguagem; Fonemas; Encontros vocálicos; 
Encontros consonantais; Ortografia; Acentuação gráfica; Emprego dos porquês; Palavras 
homônimas e parônimas; Sílaba; Divisão silábica; Estrutura e Formação das Palavras; 
Substantivo; Adjetivo; Pronome; Verbo; Conjunção; Advérbio; Sujeito e suas classificações; 
Predicado e suas classificações; Verbos Transitivos, Intransitivos e de Ligação; Concordância 
verbal; Concordância nominal. 
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MATEMÁTICA. 
Cargo referente em nível de Terceiro Grau. 
Matemática:                                                                                                               05 questões     
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números 
racionais; Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; 
Propriedades dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 
1.º grau; Sistema de equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação 
biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples; Sistema 
monetário; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo; Medidas de área; 
Medidas de volume; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Trigonometria (relações 
métricas no triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Geometria plana (ponto,  
reta,  plano,  semirreta  e  segmento  de  reta; polígonos,  corpos   redondos;  triângulos  
semelhantes; paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles); Geometria espacial 
(sólidos geométricos e suas planificações); Geometria  analítica  (sistema  de  coordenadas  
cartesianas;  noções  de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas cartesianas); 
Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem; Juros simples e juros compostos; Funções linear, 
quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e logarítmicas; Matrizes; 
Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; Estatística: média, 
moda, mediana, desvio padrão. 

 

Cargo referente em nível de Ensino Médio. 
Matemática:                                                                                                               05 questões     
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números 
racionais; Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; 
Propriedades dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 
1.º grau; Sistema de equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação 
biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples; Sistema 
monetário; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de tempo;  Medidas de 
área; Medidas de volume; Medidas de ângulos;  Medidas de temperatura; Trigonometria 
(relações métricas no triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Geometria  
plana  (ponto,  reta,  plano,  semirreta  e  segmento  de  reta; polígonos,  corpos   redondos;  
triângulos  semelhantes; paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles); Geometria 
espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria  analítica  (sistema  de  
coordenadas  cartesianas;  noções  de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas 
cartesianas); Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem; Juros simples e juros compostos; 
Funções Linear, Quadrática, exponencial e logarítmica; Equações exponenciais e logarítmicas; 
Matrizes; Determinantes; Análise combinatória; Binômio de Newton; Polinômios; Estatística: 
média, moda, mediana, desvio padrão. 
 

Cargo referente em nível de Ensino Fundamental Completo. 
Matemática:                                                                                                               05 questões     
Números naturais; Números inteiros; Números fracionários; Números decimais; Números 
racionais; Números irracionais; Números reais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; 
Propriedades dos radicais; Monômio e polinômio; Produtos notáveis; Equação e inequações do 
1.º grau; Sistema de equações do 1.º grau; Equação do 2.º grau; Equação irracional; Equação 
biquadrada; Teorema de Pitágoras; Razão e proporção; Regra de três simples; Sistema 
monetário;  Medidas de comprimento;  Medidas de massa;  Medidas de tempo;  Medidas de 
área; Medidas de volume; Medidas de ângulos;  Medidas de temperatura; Trigonometria 
(relações métricas no triângulo retângulo e trigonometria no triângulo retângulo); Geometria  
plana  (ponto,  reta,  plano,  semirreta  e  segmento  de  reta; polígonos,  corpos   redondos;  
triângulos  semelhantes; paralelismo  e perpendicularismo; Teorema de Talles); Geometria 
espacial (sólidos geométricos e suas planificações); Geometria  analítica  (sistema  de  
coordenadas  cartesianas;  noções  de geometria analítica utilizando o sistema de coordenadas 
cartesianas); Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem; Juros simples e juros compostos.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
  
 

01- EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO REGULADOR – (CENTRAL). 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Código de ética médica; Epidemiologia; Risco ocupacional relacionado à exposição de agentes 
biológicos em profissionais de saúde; Suporte hemodinâmico; Reposição volêmica; Drogas 
vasoativas; Analgesia e sedação para procedimentos; Manejo da dor; Transfusão de 
hemoderivados; Suporte avançado de vida em cardiologia; Ventilação mecânica; 
Traqueostomia; Cateterização venosa central; Dissecção venosa; Oxigenioterapia; Síndrome 
de abstinência; Síncope, vertigem e tontura; Crise epiléptica; Hipoglicemia e hiperglicemia; 
Hipertensão, Cefaléia; Hemoptise; Derrame pleural; Emergências psiquiátricas: transtornos do 
humor, transtornos psicóticos, agitação psicomotora, tentativa de suicídio; Abuso de álcool, 
opióides, cocaína e derivados, drogas sintéticas; Abordagem inicial do paciente grave: 
ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral, insuficiência respiratória aguda e intubação 
orotraqueal, doenças neuromusculares e insuficiência respiratória, síndrome do desconforto 
respiratório agudo, hemorragia alveolar, bradiarritmias, taquicardias, hipotensão, choque, 
sepse, insuficiência cardíaca congestiva, anafilaxia, pressão intracraniana, coma, insuficiência 
renal aguda, hipotermia, hipertermia, afogamento, cardioversão elétrica, distúrbios do equilíbrio 
ácido-básico, acidente vascular cerebral; Emergências relacionadas ao trauma: cinemática 
do trauma, traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, 
genitourinário, anorretal, vascular, fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros, trauma 
na gravidez e no idoso; Acidentes com múltiplas vítimas; Emergências obstétricas e 
ginecológicas: parto, pós-parto, gravidez ectópica, hipertensão, infecções, aborto induzido, 
sangramento de origem ginecológica; Atendimento à vítima de violência sexual; Intoxicações 
exógenas agudas; Crises de asma, exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, 
abcesso pulmonar, tromboembolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio; Emergências 
cirúrgicas não relacionadas a trauma: disfagia e corpo estranho, hemorragia digestiva, 
pancreatite aguda, apendicite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda, obstrução intestinal, 
infecção intra-abdominal e abcesso, perfuração de vísceras; Trombose venosa profunda, 
oclusões arteriais agudas; Avaliação de risco pré-operatório; Injúrias ambientais: 
queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes 
provocados por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre 
equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de segurança 
e higiene do trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 2657/GM/MS, de 16 de novembro de 2004, que estabelece as atribuições das 
centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e 
operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 

 
 
02- EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO INTERVENCIONISTA 
(UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO). 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Código de ética médica; Epidemiologia; Risco ocupacional relacionado à exposição de agentes 
biológicos em profissionais de saúde; Suporte hemodinâmico; Reposição volêmica; Drogas 
vasoativas; Analgesia e sedação para procedimentos; Manejo da dor; Transfusão de 
hemoderivados; Suporte avançado de vida em cardiologia; Ventilação mecânica; 
Traqueostomia; Cateterização venosa central; Dissecção venosa; Oxigenioterapia; Síndrome 
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de abstinência; Síncope, vertigem e tontura; Crise epiléptica; Hipoglicemia e hiperglicemia; 
Hipertensão, Cefaléia; Hemoptise; Derrame pleural; Emergências psiquiátricas: transtornos 
do humor, transtornos psicóticos, agitação psicomotora, tentativa de suicídio; Abuso de álcool, 
opióides, cocaína e derivados, drogas sintéticas; Abordagem inicial do paciente grave: 
ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral, insuficiência respiratória aguda e intubação 
orotraqueal, doenças neuromusculares e insuficiência respiratória, síndrome do desconforto 
respiratório agudo, hemorragia alveolar, bradiarritmias, taquicardias, hipotensão, choque, 
sepse, insuficiência cardíaca congestiva, anafilaxia, pressão intracraniana, coma, insuficiência 
renal aguda, hipotermia, hipertermia, afogamento, cardioversão elétrica, distúrbios do equilíbrio 
ácido-básico, acidente vascular cerebral; Emergências relacionadas ao trauma: cinemática 
do trauma, traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes moles, abdominal, 
genitourinário, anorretal, vascular, fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros, trauma 
na gravidez e no idoso; Acidentes com múltiplas vítimas; Emergências obstétricas e 
ginecológicas: parto, pós-parto, gravidez ectópica, hipertensão, infecções, aborto induzido, 
sangramento de origem ginecológica; Atendimento à vítima de violência sexual; Intoxicações 
exógenas agudas; Crises de asma, exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, 
abcesso pulmonar, tromboembolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio; Emergências 
cirúrgicas não relacionadas a trauma: disfagia e corpo estranho, hemorragia digestiva, 
pancreatite aguda, apendicite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda, obstrução intestinal, 
infecção intra-abdominal e abcesso, perfuração de vísceras; Trombose venosa profunda, 
oclusões arteriais agudas; Avaliação de risco pré-operatório; Injúrias ambientais: 
queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes 
provocados por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre 
equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de segurança 
e higiene do trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 2.657/GM/MS, de 16 de novembro de 2004, que estabelece as atribuições das 
centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e 
operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 

 
03- EMPREGO PÚBLICO:  FARMACÊUTICO.    
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Seleção de medicamentos, aquisição, armazenamento (estoque mínimo e estoque máximo), 
distribuição, dispensação e atenção farmacêutica; Promoção do uso racional de 
medicamentos; Informação sobre medicamentos; Informática aplicada à farmácia; 
Farmacoeconomia; Farmacovigilância; Farmacologia geral; Princípios gerais de 
farmacocinética; Princípios gerais de farmacodinâmica; Fármacos que atuam sobre o sistema 
nervoso central e autônomo; Fármacos que atuam sobre o sistema cardiovascular e renal; 
Fármacos que atuam sobre o trato gastrointestinal: antiácidos, colagogos, laxantes e 
purgantes; Fármacos antimicrobianos; Fármacos antiparasitários; Fármacos antivirais: 
analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios e anti-histamínicos; Fármacos contraceptivos; 
Farmacotécnica; Classificação dos medicamentos; Formas farmacêuticas; Formulação; 
Controle de qualidade; Dispensação e acondicionamento das formulações; Fitoterapia; 
legislação e ética profissional. Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - 
EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
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04- EMPREGO PÚBLICO: ADVOGADO.   
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; Lei Nº 10.406 de 10/01/2002; Decreto Lei Nº 2.848 de 07/12/1940 
e suas atualizações; Lei Nº 5.869 de 11/01/1973; Licitações, Modalidades; Lei Nº. 8.666/1993 e 
suas alterações; Lei 10.520 de 17/07/2002; Pregão e Decreto Federal nº 3.931 de 19/09/2001, 
Registro de Preços; Lei Nº 6.830/80 de 22/09/1980; Lei Complementar Nº 101/2000 de 
04/05/2000; Lei Nº 4.320/64 de 17/03/1964; Lei Nº 10.741/2003 de 01/10/2003; Lei Nº 5.172 de 
25/10/1966; Lei Nº 8.429 de 02/06/1992; Lei Nº 10.257 de 10/07/2001, (Estatuto das Cidades); 
Lei nº 8078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor; Direito Administrativo; Atos e 
Fatos Administrativos, Elementos, Validade, Eficácia e Auto Executoriedade dos Atos 
Administrativos; Discricionariedade; Atos Nulos e Anuláveis; Vícios; Revogação, Anulação e 
Convalidação; Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito Civil; Direito Processual Civil; 
Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

05- EMPREGO PÚBLICO: CONTADOR. 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; Código Tributário Nacional Lei nº Lei 5.172/1966 de 25/10/1966; 
Lei Complementar Nº101/00 de 04/05/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 
Nº 6.830/80 de 22/09/1980 – Execução Fiscal; Licitações, Modalidades; Lei Nº. 8.666/1993 e 
suas alterações; Lei 10.520 de 17/07/2002; Pregão e Decreto Federal nº 3.931 de 19/09/2001, 
Registro de Preços; Lei Nº 4.320/64 de 17/03/1964; Plano Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual LOA; Noções sobre Impacto Orçamentário e 
Financeiro; Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Auditoria; 
Código de Ética do Contador; Empenhos; Recibos; Notas de Despesas; Processo de Licitação; 
Sistemas Informatizados; Contabilidade Pública; Execução e análise de balanços e balancetes; 
Racionalização e automação do plano diretor; Realização de perícias contábeis; Emissão de 
pareceres e relatórios sobre assuntos financeiros, orçamentários.  
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

06- EMPREGO PÚBLICO: ENFERMEIRO.  
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Lei do exercício profissional; Ética e Bioética em enfermagem; Administração em enfermagem; 
Sistematização da assistência de enfermagem; Risco ocupacional relacionado à exposição de 
agentes biológicos; Materiais e equipamentos para urgência e emergência; Triagem e 
classificação de risco; Técnicas de enfermagem; Assistência de enfermagem na infusão de 
drogas nas urgências e emergências; Assistência de enfermagem a adultos e crianças nas 
urgências e emergências de distúrbios respiratórios, cardiovasculares, circulatórios, 
hematológicos, metabólicos, renais, neurológicos, musculoesqueléticos; Assistência de 
enfermagem nas emergências obstétricas: trabalho de parto normal e apresentação distócica, 
hipertensão, hemorragia, abortamento; Assistência de enfermagem às vítimas de violência 
sexual; Assistência de enfermagem ao recém-nascido; Suporte básico de vida; Suporte 
avançado de vida; Assistência de enfermagem no transporte de pacientes críticos; Assistência 
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de enfermagem em acidentes com múltiplas vítimas; Assistência de enfermagem nas urgências 
traumáticas no adulto, criança e gestante: traumatismo crânio-encefálico, raquimedular, partes 
moles, abdominal, genitourinário, fraturas expostas, fraturas de coluna, de membros; 
Intoxicações exógenas; Assistência de enfermagem em urgências psiquiátricas: tentativa de 
suicídio, depressão, agitação psicomotora; Assistência de enfermagem nas injúrias ambientais: 
queimaduras, acidentes ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes 
provocados por animais aquáticos peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre 
equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de segurança 
e higiene do trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 

 
07- EMPREGO PÚBLICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA. 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Lei do exercício profissional; Código de ética; Técnicas básicas de enfermagem; Terminologias; 
Biossegurança; Preparo e administração de medicamentos em emergências; Assistência de 
enfermagem nas urgências obstétricas; Assistência de enfermagem em afecções clínicas de 
urgência nos sistemas cardiovascular, respiratório, endócrino, nervoso, osteomuscular; 
Assistência de enfermagem nas hemorragias, politraumatismos, traumatismos crânio-
encefálicos, traumatismos torácicos, traumatismos abdominais, traumatismos músculo-
esqueléticos, choque, parada cárdio-respiratória, distúrbios causados pelo calor, desmaios, 
convulsão, coma, corpos estranhos no organismo, intoxicações e envenenamentos, mordidas e 
picadas de animais, fraturas, entorses, luxações, afogamento, ferimentos; Transporte de 
pessoas acidentadas. Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; 
Reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

08- EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE TARM. 
(TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA). 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Lei do exercício profissional; Técnicas básicas de enfermagem; Terminologias; Biossegurança; 
Preparo e administração de medicamentos em emergências; Assistência de enfermagem nas 
urgências obstétricas; Assistência de enfermagem em afecções clínicas de urgência nos 
sistemas cardiovascular, respiratório, endócrino, nervoso, osteomuscular; Assistência de 
enfermagem nas hemorragias, politraumatismos, traumatismos crânio-encefálicos, 
traumatismos torácicos, traumatismos abdominais, traumatismos músculo-esqueléticos, 
choque, parada cárdio-respiratória, distúrbios causados pelo calor, desmaios, convulsão, coma, 
corpos estranhos no organismo, intoxicações e envenenamentos, mordidas e picadas de 
animais, fraturas, entorses, luxações, afogamento, ferimentos; Transporte de pessoas 
acidentadas. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994; Relações humanas: conceito, importância, 
problemas que envolvem as relações de trabalho; Relacionamento com colegas e superiores; 
Relações rotineiras de mando: comunicação de ordens; A voz e suas funções; Eficácia nas 
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à 
comunicação, bloqueios e distorções; Pronúncia correta das palavras; Pronúncia de números 
telefônicos; Atendimento telefônico (princípios básicos); Fraseologia adequada para 
atendimento telefônico; Requisitos para pessoas que lidam com público; Comunicação escrita; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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Ética profissional; Meios de transmissão; Como utilizar corretamente o serviço; Procedimento 
de atendimento a uma chamada de emergência; Linguagem de radiocomunicação; Legislação 
de rádio comunicação em geral e em emergências; Conhecer a malha viária das principais vias 
de acesso de todo território abrangido pelo serviço; Conhecimentos sobre equipamentos de 
proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do 
trabalho. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

09- EMPREGO PÚBLICO:  OPERADOR DE RÁDIO – (Central).  
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994; Relações humanas: conceito, 
importância, problemas que envolvem as relações de trabalho; Relacionamento com colegas e 
superiores; Relações rotineiras de mando: comunicação de ordens; A voz e suas funções; 
Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, 
barreiras a comunicação, bloqueios e distorções; Pronúncia correta das palavras; Pronúncia de 
números telefônicos; Atendimento telefônico (princípios básicos); Fraseologia adequada para 
atendimento telefônico; Requisitos para pessoas que lidam com público; Comunicação escrita; 
Ética profissional; Meios de transmissão; Como utilizar corretamente o serviço; Procedimento 
de atendimento a uma chamada de emergência; Linguagem de radiocomunicação; Legislação 
de rádio comunicação em geral e em emergências; Conhecer a malha viária das principais vias 
de acesso de todo território abrangido pelo serviço.  
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

10- EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; Manual de redação da Presidência da República  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm; Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm - Ato Administrativo: Conceito, requisitos, 
atributos, classificação, invalidação e revogação; Contratos Administrativos: Idéia central sobre 
contrato, formalização e execução; Licitações: Modalidades Lei Nº. 8.666/1993 e suas 
alterações; Lei 10.520 de 17/07/2002 Pregão e Decreto Federal nº 3.931 de 19/09/2001 
Registro de Preços; Servidor Público: Direitos e deveres individuais e coletivos; Lei 
Complementar Nº101/00 de 04/05/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei n° 
8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa);  Noções em arquivos; Saber 
elaborar e digitar ofício, portarias, decretos, edital, relatórios, memorando, atas, resolução, 
comunicação interna, protocolo, ofícios, circulares, tabelas, gráficos.  
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
Possuir conhecimentos de informática sobre:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
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- Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos. 
- Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: Configurações básicas do Sistema 
Operacional (painel de controle); Organização de pastas e arquivos; Operações de 
manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); Mapeamento de 
unidades de rede. 
- Editor de Textos Microsoft Word e Libreoffice Writer: Criação, edição, formatação e 
impressão; Criação e manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; 
Geração de mala direta. 
- Planilha Eletrônica Microsoft Excel e Libreoffice Calc: Criação, edição, formatação e 
impressão; Utilização de fórmulas; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados. 
- Internet: 
- Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Infraestrutura. 
 

11- EMPREGO PÚBLICO:  TÉCNICO EM INFORMÁTICA.    
Conhecimentos específicos sobre_                                                                       25 questões 
Informática: 
Informática: 
- Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos. 
- Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: Configurações básicas do Sistema 
Operacional (painel de controle); Organização de pastas e arquivos; Operações de 
manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); Mapeamento de 
unidades de rede. 
- Editor de Textos Microsoft Word e Libreoffice Writer: Criação, edição, formatação e 
impressão; Criação e manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; 
Geração de mala direta. 
- Planilha Eletrônica Microsoft Excel e Libreoffice Calc: Criação, edição, formatação e 
impressão; Utilização de fórmulas; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados. 
- Internet: 
- Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Infraestrutura. 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
 

12- EMPREGO PÚBLICO:  AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E FROTA.  
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1.988 e suas emendas; Constituição do Estado 
do Paraná e suas emendas; Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994; Ética profissional; Relações 
públicas e interpessoais; Segurança no trabalho e de preservação ambiental; Técnicas de 
atendimento ao público; Qualidade no atendimento; Direitos Humanos; Comunicação 
telefônica; Ética e Sigilo profissional; Higiene pessoal e ambiental; Administração de estoques; 
Aquisição de materiais e patrimônio; Gerenciamento da cadeia de suprimentos; Operações de 
almoxarifado/armazém; Logística de distribuição; Gestão de transporte e modais; Logística 
reversa; Tecnologia da informação na rede global de suprimentos; Logística integrada; 
Administração de estoques; Aquisição de materiais e patrimônio. 
Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 
Informática: 
- Hardware: Função dos principais dispositivos internos; Periféricos; Configuração de 
dispositivos. 
- Sistema Operacional Microsoft Windows e Linux: Configurações básicas do Sistema 
Operacional (painel de controle); Organização de pastas e arquivos; Operações de 
manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear); Mapeamento de 
unidades de rede. 
- Editor de Textos Microsoft Word e Libreoffice Writer: Criação, edição, formatação e 
impressão; Criação e manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; 
Geração de mala direta. 
- Planilha Eletrônica Microsoft Excel e Libreoffice Calc: Criação, edição, formatação e 
impressão; Utilização de fórmulas; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados. 
- Internet: 
- Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Infraestrutura. 
 

 

13- EMPREGO PÚBLICO: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA. 
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
 
1) Determinações do Código de Trânsito Brasileiro quanto a:  
- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; Documentação exigida para 
condutor e veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e penalidades; Regras 
gerais de estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para veículos de 
emergência; Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A responsabilidade 
civil e criminal do condutor e o CTB. 
2) Regras de Direção Defensiva: 
- Acidente evitável ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil 
identificação da causa; Como evitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com 
pedestres e outros integrantes do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A 
importância de ver e ser visto; A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados; Comportamento seguro e comportamento de risco – diferença que 
pode poupar vidas; Estado físico e mental do condutor, conseqüências da ingestão e consumo 
de bebida alcoólica e substâncias psicoativas.  
 
3) Noções de Primeiros Socorros e Respeito ao Meio Ambiente:  
3.1 Noções de Primeiros Socorros: 
- Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou passageiro enfermo; Sinalização do 
local de acidente; Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, concessionária da 
via e outros; Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; Cuidados com 
a vítima ou enfermo ( o que não fazer).  
3.2 Respeito ao Meio Ambiente: 
- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre 
poluição ambiental causada por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça);  
Emissão sonora; Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente.  
 
4) Relacionamento Interpessoal: 
- Aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de emergência; 
Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais 
atores do processo de circulação; Respeito às normas estabelecidas para segurança no 
trânsito; Papel dos agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e 
especificidades dos usuários (pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e 
outras condições); Características dos usuários de veículos de emergência; Cuidados 
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especiais e atenção que devem ser dispensados aos passageiros e aos outros atores do 
trânsito, na condução de veículos de emergência. 
Bibliografia: 
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei Nº 9.503/97 e Anexo I e II.  
BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN): Resoluções de números 14/98, 36/98, 
43/98, 108/99, 136/02, 151/03, 160/04, 168/04; 203/06, 205/06, 206/06, 235/07, 248/07, 
257/07, 259/07, 270/08, 277/08, 299/08, 302/08, 303/08, 304/08, 363/10, 396/11  
Cartilhas do Denatran de Direção Defensiva e Noções de Primeiros Socorros. 
Sites para consulta:  
www.denatran.gov.br ou www.detran.pr.gov.br   
 

Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações. 
Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as 
urgências e emergências. 
Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. 

 
 
14- EMPREGO PÚBLICO: ZELADORA.  
Conhecimentos específicos sobre:                                                                        25 questões 
Noções básicas em primeiros socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; 
Segurança no trabalho; Ética no trabalho; Possuir conhecimentos gerais em: Higiene pessoal; 
Relacionamento interpessoal; Boas maneiras; Boas práticas; Limpeza em geral; Possuir 
conhecimentos de fazer o serviço de faxina em geral; Possuir conhecimentos de limpar e 
arrumar escritórios, e outras dependências, de prédio, banheiros e toaletes; Possuir 
conhecimentos de coleta do lixo e colocando-os nos recipientes apropriados; Possuir 
conhecimentos em fazer café, preparar alimentos e, eventualmente, servi-los; Conhecimentos 
sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Reconhecer o uso de equipamentos de 
segurança e higiene do trabalho; Serviços de jardinagem em vasos e pequenos canteiros; 
Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo. 
 

 
Este Anexo entra em vigor na data de sua publicação no Painel de 

Editais do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO 

PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ e no Jornal Umuarama Ilustrado, na 
Cidade de Umuarama, Estado do Paraná e nos Sites: www.ciuenp-samu192.com.br  e  
www.ruffoconcursos.com.br 

  
Umuarama - PR, 31 de janeiro de 2013. 

 
 

_____________________ 
MOACIR SILVA 

Presidente do CIUENP.  
 

 
 
 

http://www.ciuenp-samu192.com.br/

