ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO)
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais.
Alfabeto. Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de
pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.

MATEMÁTICA (05 QUESTÕES)
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração.
Múltiplos e divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples.
Noções de lógica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (15 QUESTÕES)
CARGO CÓDIGO 101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas
repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências
sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças,
mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das
limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e
equipamentos e proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás, chimarrão);
conhecimentos relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os
alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir
(café, chás, água, chimarrão) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação,
separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e
cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras
bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de
preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a
limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática;
CARGO CÓDIGO 102 – ARTESÃO: Práticas artísticas e ocupacionais; artesanato, marcenaria, pintura, tapeçaria,
madeira, modelagem em massa de biscuit, e materiais reciclados. Segurança no trabalho. Conservação e
armazenamento de materiais e ferramentas. Arte e meio ambiente. O desenvolvimento e a construção do processo
artístico. A arte local. As linguagens artísticas: desenho, pintura, escultura, gravura e fotografia. Leitura de imagem.
Música: o som e suas propriedades, a música como recurso pedagógico. Teatro: o contexto estético, histórico e
social; elementos do teatro, a expressão e a improvisação através do teatro.
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CARGO CÓDIGO 103 – ZELADOR (A): Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas
municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias;
conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em
geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes
relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e
proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás, chimarrão); conhecimentos
relacionados ao programa de alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos
alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água,
chimarrão) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e
destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e
manutenção de ambientes internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no
ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição
da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza de dependências
sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática;
CARGO CÓDIGO 104 – VIGIA/PLANTONISTA: Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e
irregularidades verificadas no turno do serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do
patrimônio público contra danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas;
Formas de Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os
superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e deveres do
servidor público. Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiro. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de
vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público;
conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do
patrimônio, histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas,
guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários
ao exercício das atribuições do cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o controle
de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de
anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho.
CARGO CÓDIGO 105 – MERENDEIRA: 1.Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; 2. Boas Maneiras; 3.
Comportamento no ambiente de trabalho; 4. Organização do local de trabalho; 5. Noções básicas de preparação de
alimentos; 6. Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; 7. Materiais utilizados na limpeza em geral; 8.
Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 9. Guarda e conservação de alimentos; 10.
Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; 11. Relatório de pedidos de materiais de consumo,
limpeza e gêneros alimentícios; 12. Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. 13. Noções básicas de
limpeza de prédios públicos.
CARGO CÓDIGO 106 – MONITORES PARA ÔNIBUS ESCOLARES: Lei Federal n.º 8069/90 - Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Legislação de Trânsito: Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
suas alterações e Noções de Primeiros Socorros. Disciplina e vigilância dos alunos; Controle e movimentação do
aluno; Observação e orientação os setores, sobre o comportamento dos alunos; primeiros socorros aos alunos;
outras tarefas auxiliares;; Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros;
Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança; Conhecimentos e manuseio de extintor de incêndio de autos;
Conhecimentos básicos da função.
CARGO CÓDIGO 107 – LAVANDEIRA: Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Cuidados na
utilização e consumo de água; Arrumação de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade;
Noções sobre serviços de copa, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação. Noções sobre segurança no
exercício da função: utilização e manuseio de aparelhos elétricos; Noções Básicas sobre EPI (Equipamentos de
Proteção Individual); Noções sobre segurança no manuseio e transporte de materiais de limpeza; Normas básicas
de higiene; Noções sobre conservação: limpeza de salas, mesas, arquivos, armários, chão, banheiros;
Conhecimentos de materiais e equipamentos de limpeza; Noções de Segurança no Trabalho: acidentes e
prevenção; Normas de segurança e proteção; Noções sobre manuseio e utilização de equipamentos de proteção;
Noções de Primeiros Socorro.
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CARGO CÓDIGO 108 – COZINHEIRO (A): Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho;
Segurança no trabalho; Merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos
eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento
de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e
manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos;
Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção,
conservação e condições inadequadas ao consume dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras,
alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.
CARGO CÓDIGO 109 - MOTORISTA CNH CATEGORIA B: Relações Humanas, os indivíduos e o grupo; Lei do
Código Brasileiro de Trânsito (CTB) e suas alterações; Resoluções do CONTRAN; Administração de Trânsito;
Sistemática de Habilitação; Pontuação do CTB; Multas do CTB; Penalidades do CTB; Característica do Trânsito;
Classificação das Vias Públicas; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva (preventiva);Noções de Primeiros
Socorros; Noções de Meio Ambiente e Cidadania (Crimes Ambientais no Trânsito; Regras de Circulação:
Comportamento no Trânsito; Condutor e Travessias: o condutor, o pedestre e a via; Princípios da Mecânica;
Noções Básicas de Motor; Teoria de Funcionamento; Embreagem/câmbio/diferencial; Freio: manutenção e
diagnóstico de falhas.
CARGO CÓDIGO 110 - MOTORISTA CNH CATEGORIA D: Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e
definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública,
passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas
(máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não
motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de habilitação.
Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA,
DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de trânsito. Direção
defensiva: conceito. Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção,
Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de
acidentes. Interação condutor veículo. Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do
veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e
segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e
diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de
distribuição, sistema de ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema
elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas.
Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios.
CARGO CÓDIGO 111 - OPERADOR DE MÁQUINAS: Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção
(convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema
hidráulicos, cilindros; suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo;
motores a explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel
(sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freiomotor, graxas
para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trânsito
(artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros,
cargas perigosas, placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito Brasileiro, manutenção e
reparos no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade, controle
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições adversas,
segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, manutenção periódica,
ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia
oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Formação, classe e emprego de palavras. Significação de palavras.
Coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal
indicativo de crase. Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). Sintaxe
do período simples e compost.
INFORMÁTICA (05 QUESTÕES)
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de
computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para
edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (15 QUESTÕES)
CARGO CÓDIGO 112: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Trabalho em Equipe; Recomendação com relação ao
manuseio de inseticidas e uso de E.P.I.(equipamento de proteção individual); Noções Gerais do Programa de
Combate à Dengue; Visitas domiciliares e a pontos estratégicos, fiscalização para a promoção e preservação da
saúde da comunidade; Vigilância em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde; Saneamento básico e
saúde; Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco; Doença e meio ambiente:
agentes patológicos e ciclos vitais (endemias e doenças reemergentes); Trabalho e saúde: prevenção de doenças
associadas ao trabalho; Cuidados e medidas de controle do: calazar, dengue, esquistossomose e doença de Chagas;
Noções de higiene: profilaxia e imunidade; Sintomas, sinais, ciclos evolutivos e controle de dengue; Vias de
transmissão e vetores; Identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de Aedes aegypti; Orientação às
famílias e à comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Sistema Único de Saúde (SUS):
Princípios e diretrizes.
CARGO CÓDIGO 113 – AGENTE ADMINISTRATIVO: Fundamentos básicos de administração: conceitos,
características e finalidade. Funções administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Estrutura
organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de arquivo e protocolo.
Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho.
Técnicas administrativas e organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança.
Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em
equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no
trabalho. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e
Garantias Fundamentais (dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos); da Administração Pública (Disposições
Gerais; dos Servidores Públicos).
CARGO CÓDIGO 114 – DIGITADOR: Windows 8 E 10: Componentes Da Área De Trabalho; Componentes Das
Janelas; Configuração Do Painel De Controle; Área De Transferência; Executando Uma Aplicação; Gerenciamento
De Arquivos No Windows Explorer; Gerenciamento De Pastas No Windows Explorer; Gerenciamento De Lixeira;
Formatação E Cópia De Discos; Calculadora; Bloco De Notas; Paint; Utilização Da Ajuda; Sistema De Menus; Atalhos
E Ícones. Excel 2010/2012/2016: Atalhos E Barra De Ferramentas; Formatação De Dados; Seleção De Células;
Fórmulas E Expressões Matemáticas; Referências Absolutas E Relativas; Intervalos Nomeados; Formatação
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Condicional; Funções De Usuário; Gerenciamento De Arquivos; Impressão; Vínculos Entre Planilhas; Proteção E
Ocultação De Células; Gráficos. Word 2003/2007: Atalhos E Barra De Ferramentas; Modos De Seleção De Texto;
Formatação De Fonte; Formatação De Parágrafo; Inserção De Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores E
Numeração; Tabulação; Quebras; Texto Em Colunas; Tabelas; Modos De Visualização; Cabeçalho E Rodapé;
Numeração De Páginas; Mala Direta; Índices; Verificação Ortográfica; Localização E Substituição De Texto;
Impressão; Modelos.
CARGO CÓDIGO 115 – ENTREVISTADOR: Os questionários; As pesquisas; O Estatuto da Criança e do
Adolescente; As creches; As principais doenças da comunidade; Conhecimentos básicos da função; Lei Orgânica do
Município; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; NOB/SUAS; Estatuto do Idoso; Constituição Federal; Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; Noções de Comunidade; Conselhos Municipais, Projetos Sociais;
Instrumentos e Técnicas desenvolvidas na área social. Razão e proporção. Matemática Financeira elementar.
Medidas de Tempo e Comprimento. Porcentagem. Noções de Estatística: tabelas e gráficos. Noções de métodos e
técnicas utilizadas em entrevistas. Conhecimentos básicos de questionários e demais Instrumentos de
recolhimento de dados. Noções básicas de informática.
CARGO CÓDIGO 116 – RECEPCIONISTA: Qualidade no atendimento. Importância nos serviços. Arquivamento.
Uso de equipamentos de escritório. Noções de Informática. Organismos e autarquias públicas. O ambiente das
Organizações. Administração estratégica. O papel da administração no desempenho empresarial. Autoridade e
responsabilidade. Delegação e descentralização. Ética profissional. Conhecimento sobre: Ata; Ofício; Memorando;
Certidão; Atestado; Declaração; Curriculum; Procuração; Aviso; Comunicado; Circular; Requerimento; Portaria;
Edital; Decreto; Organograma; Fluxograma; Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial; Impostos e Taxas;
Siglas e Abreviaturas; Formas de tratamento em correspondências oficiais; Tipos de Correspondência;
Atendimento ao Público; Noções de Protocolo; Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Assiduidade; Disciplina na
execução dos trabalhos; Relações Humanas no Trabalho; Noções básicas de administração pública; Ética no
serviço público; Técnicas de qualidade no atendimento público; Trabalho em Equipe; Noções básicas de segurança
no trabalho; Relacionamento Interpessoal.
CARGO CÓDIGO 117: SECRETÁRIO ESCOLAR: Relações interpessoais; Ética; Atendimento ao público; Noções de
Redação Oficial; Informática: editor de textos, editor de planilhas; Introdução à estatística; Noções básicas de
estatística; Indicadores educacionais; A organização escolar, o currículo e a gestão; Sistemas informatizados de
monitoramento e controle; Serviços educacionais no ambiente escolar; Escrituração escolar; Documentos de
gestão escolar; Avaliação escolar e registros; Sistemas do MEC nas Escolas. Organização e funcionamento da
secretaria da escola: documentação (professor e aluno), expedição, arquivamento; matrícula, transferência e
adaptação de aluno; calendário escolar, regimento escolar e proposta pedagógica da escola. Princípios gerais dos
parâmetros curriculares nacionais (ensino fundamental). Lei Federal Nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e suas alterações.
CARGO CÓDIGO 118: EDUCADOR SOCIAL: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8069, de 13 de
julho de 1990. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de
Jovens. Normas Básicas de Segurança em unidades socioeducativas. Normativas Internacionais para a proteção de
jovens privados de liberdade e para a administração da justiça da infância e da juventude (ONU – UNICEF).
Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções
básicas sobre a Pedagogia do Oprimido. A relevância da presença, do vínculo e do exemplo como componentes do
processo educativo. A concepção de Protagonismo Juvenil. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Institui o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas ao
adolescente que pratique ato infracional.
CARGO CÓDIGO 119: ORIENTADOR SOCIAL: 1. Política Nacional de Assistência Social e suas Regulações: 1.1 Lei
Federal Nº 8.742/1993 e suas alterações (Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências); 1.2. Resolução Nº 145, 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
que aprovou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS); 1.3. Caderno de Orientações Técnicas para o Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS - 2009); 1.4. Cartilha de Perguntas e Respostas do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS - 2011); 1.5. Resolução Nº 109, de 11 de Novembro de 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que aprovou a Tipificação Nacional dos Serviços
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Socioassistenciais; 2. Política de Atenção à Criança e ao Adolescente: 2.1. Lei Federal Nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA), LIVRO I - PARTE GERAL (artigos 1º ao 85) e LIVRO II - PARTE ESPECIAL (artigos
86 a 258 - B); 2.2. Lei Federal Nº 12.594/12 (Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE);
2.3. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - 2013; 3. Política de
Atenção à Pessoa em Situação de Rua: 3.1. Cartilha de Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado
para População em Situação de Rua (Centro POP – 2011); 3.2. Cartilha de Perguntas e Respostas: Serviço
Especializado em Abordagem Social - MDS; 3.3. Decreto Federal Nº 7.053/2009, que Institui a Política Nacional
para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá
outras providências; 4. Políticas Públicas de Direitos Humanos: 4.1. Lei Federal Nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
4.2. Lei Federal Nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); 4.3. Decreto Federal Nº 7.612/11, que institui o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. 4.4. Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos - 2008; Constituição Federal de 1988: CAPÍTULO II - Dos Direitos Sociais (artigos 6º ao 11º).
CARGO CÓDIGO 120 – FACILITADOR DE OFINAS DE CONVIVÍO POR MEIO DA ARTE, CULTURA, ESPORTE E
LAZER: Programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica e Especial. Fundamentos éticos, legais, teóricos
e metodológicos do trabalho com famílias, incluindo adolescentes. Programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais. Conhecimento da Política Nacional da Assistência Social - PNAS. Política Nacional de Juventude.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos (Projovem
Adolescente). Noções sobre direitos humanos e sociais. Noções fundamentais de direitos humanos e
socioassistenciais. Questões sociais e da juventude. O papel do Orientador Social dentro do Programa Projovem
Adolescente. Trabalho em equipe. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Publicações do Ministério do Desenvolvimento Social: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS; Centro de
Referência Especial da Assistência Social - CREAS; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Programa
de Atenção Integral à Família - PAIF; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas NOB-RH/SUAS; Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/SUAS; Política Nacional de Assistência
Social - PNAS; Orientações Técnicas Para o Centro de Referência de Assistência Social. Caderno do Orientador
Social.. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990 ); Constituição Federal - Título II - Capítulo II
- Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º).
CARGO CÓDIGO 121 – SOCORRISTA DO SAMU: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: Normas Gerais de Circulação e
Conduta. Regra de Preferência. Conversões. Dos Pedestres e Condutores não Motorizados. Classificação das Vias;
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos. Registro. Licenciamento e Dimensões. Classificação dos Veículos. Dos
equipamentos obrigatórios. Da Condução de Escolares. Dos Documentos de Porte Obrigatório. Da Habilitação. Das
Penalidades. Medidas e Processo Administrativo. Das Infrações. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de
Trânsito. Gestos e Sinais Sonoros. Conjunto de Sinais de Regulamentação. Conjunto de Sinais de Advertência.
Placas de Indicação. DIREÇÃO DEFENSIVA. Direção Preventiva e Corretiva. Automatismos. Condição Insegura e
Fundamentos da Prevenção de Acidentes. Leis da Física. Aquaplanagem. Tipos de Acidentes. PRIMEIROS
SOCORROS: Como socorrer. ABC da Reanimação. Hemorragias. Estado de Choque. Fraturas e Transporte de
Acidentados. MEIO AMBIENTE: Meio Ambiente. NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor. Sistema de Transmissão e
Suspensão. Sistema de Direção e Freios. Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.
CARGO CÓDIGO 122: TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 01. Evolução da Enfermagem através da história. 02.
Princípios Éticos. 03. Necessidades básicas do ser humano. 04. Interação do homem com o meio ambiente. 05.
Agentes patogênicos. 06. Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de
esterilização. 07. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. 08.
Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. 09. Imunização:
conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações,
doses via de administração, efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). 11.
Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. 12. Unidade de enfermagem. 13.
Central de material. 14. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e
ginecológica, pediátrica e psiquiátrica. 15. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de
28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 17. Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 18. Programa de Controle de Infecção Hospitalal.
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CARGO CÓDIGO 123: ATENDENTE SOCIAL: Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial,
requerimento, circular, memorando, ofícios, telegrama. Conhecimento das rotinas de expedição de
correspondência. Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das rotinas administrativas, noções
de segurança do trabalho. Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e
imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; Interação entre aplicativos;
Planilha eletrônica Microsoft Excel; criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar
gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados. Ética Profissional.
CARGO CÓDIGO 124: TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA DO SAMU: Fundamentos de
Enfermagem: Noções básicas de saúde e doença, ações de enfermagem com relação à aferição de sinais vitais,
realização de curativo, cuidado com a higiene, conforto e segurança ao paciente, preparo do paciente para exames,
organização da unidade do paciente, administração de medicamentos por via oral, venosa, intramuscular, sub
cutânea, ocular, nasal, retal, otológica. Biossegurança. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a
pacientes portadores de afecção cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica e
hematológica. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no pré, trans e pós-operatório. Prevenção e
controle de infecção hospitalar. Assistência de enfermagem a pacientes em situação de urgência. Enfermagem
Materno-Infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo vital (gestante, parturiente e puerpério), no parto
normal e de risco e ao recém nascido normal e de risco. Assistência à criança nas fases de lactente, pré-escolar,
escolar e adolescente no seu desenvolvimento. Enfermagem em Saúde Pública: Noções de epidemiologia, cadeia
epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde. Assistência de
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônicodegenerativas e processo de
reabilitação. Programa Nacional de Imunização. Programa de Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do
Trabalhador. Enfermagem em Saúde Mental: Integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas
de atenção à saúde mental da criança e adulto. Exercício profissional de enfermagem: ética e legislação aplicada à
enfermagem.
CARGO CÓDIGO 125: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Noções De Atendimento Ao Paciente, Agendamento. Noções
De Harmonia E Humanização Da Clínica Odontológica. Noções De Anatomia Bucal. Recepção Anamnese,
Preenchimento Da Ficha Odontológica. Noções De Diferentes Tipos De Perfil Psicológicos De Pacientes. Material,
Equipamento, Instrumental. Fatores De Risco No Trabalho, Formas de Prevenção. Noções De Ergonomia Aplicada
À Odontologia. Trabalho Em Equipe, Princípios Do Trabalho A 4 Mãos. Noções De Instrumentação. Noções De
Manutenção Do Equipamento Odontológico. Noções De Higiene, Limpeza E Assepsia. Noções De Assepsia. Noções
De Biossegurança. Noções De Esterilização De Instrumental, Tipos: Químicos, Físicos. Técnicas auxiliares de
odontologia. Preparação do paciente. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do campo
preparatório. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e
manutenção dos equipamentos.
CARGO CÓD. 157 A 162: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); 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); 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, DST/AIDS,
Hipertensão Arterial, Diabetes, 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); Educação em saúde. Dengue.
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SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I – (SAÚDE) – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA (QUADRO 3)
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia;
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10.
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.
LEGISLAÇÃO DO SUS (10 QUESTÕES)
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições
para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei
n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e
dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de
Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES)
CARGO CÓDIGO 126 - ASSISTENTE SOCIAL: 1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate
teórico‐metodológico, ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios
de hoje. 1.2 Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em empresas.
1.3 O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e gestão do trabalho.
2 História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do
capital. 3 A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social. 3.1 Atuação do assistente
social em equipes interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria e serviço social. 3.3 Saúde
mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4 Responsabilidade social das empresas. 3.5 Gestão em saúde
e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais normativos e indicadores. 4 História e
constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos relacionados ao trabalho profissional do Assistente Social. 6
Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 7 Planejamento de planos,
programas e projetos sociais. 8 Avaliação de programas sociais.
CARGO CÓDIGO 127 – ENFERMEIRO: 01. Ética e legislação profissional; 02. Saúde da Família e estratégia de
organização da Atenção Básica; 03. Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) – Sistema de classificação
da prática profissional do enfermeiro; 04. Sinais vitais; 05. Administração de medicações; 06. Principais
orientações para coleta de exames; 07. Cuidados com os pacientes domiciliares; 08. Técnicas de curativo; 09.
Técnica de coleta de Papanicolau; 10. Código de Ética de Enfermagem; 11. Direitos e Deveres do paciente; 12.
Programas de Saúde (do idoso, do adulto, da criança e do adolescente) 13. Saúde da Mulher (pré-natal, prevenção
de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, DST); 14. Assistência de enfermagem
materno-infantil; 15. Doenças Transmissíveis; 16. Doenças de Notificação Compulsória, Noções de Vigilância
Sanitária e Vigilância Epidemiológica; Condutas frente a casos de Dengue, acidente antirrabico-humano,
meningites, Hepatites virais, HIV, acidente por animal peçonhento, hanseníase, tuberculose; 17. Doenças
Crônicodegenerativas (diabetes, hipertensão); 18. Imunobiológicos (calendário de vacinação, Técnica de aplicação
de vacinas, contra-indicações gerais e especificas, agendamento de vacinas e eventos adversos à vacinação), rede
de frio; 19. Atribuições de profissionais de enfermagem.
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CARGO CÓDIGO 128 – NUTRICIONISTA: Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais
– Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função, Necessidades e Recomendações
de Nutrientes, Necessidades e Recomendações de Energia. Alimentos funcionais, Avaliação Nutricional.
Dietoterapia nas diversas patologias: cardiovasculares, distúrbios trato digestório, doenças renais, trauma, sepse,
queimadura, diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica, doenças hepáticas, neoplasias, doenças
pulmonares. Nutrição nos variados ciclos da vida infância, adulto, gestante, idosos. Aleitamento materno e
Alimentação complementar. Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes
da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminoses. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN),
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Técnica Dietética: conceito, classificação e características; pré
– preparo e preparo dos alimentos. Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, EPIs (Normativas de trabalho) Organograma de uma UAN, Estrutura física, Coordenação e Controle de Unidades de
Alimentação e Nutrição. Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes
de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções. Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por
Agentes Físicos, Químicos e biológicos. Legislações Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas
de Fabricação, Qualidade e controle de qualidade. Código de Ética do Nutricionista – Lei 8.234/91 do CFN Resolução CFN nº 334/2004 - Resolução CFN nº 390/2006 – Resolução nº 38 de 16 de Julho de 2009 do FNDE –
Resolução CFN nº 465/2010 - Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA - Resolução RDC 275 de 21 de
outubro de 2002 da ANVISA.
CARGO CÓDIGO 129 - FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações
de termoterapia – fototerapia hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação
vertebral. Fisioterapia em traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia
Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular;
Amputação; Prótese e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: Fisioterapia respiratória; Fisioterapia
Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório;
Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito
de Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho.
Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação
profissional.
CARGO CÓDIGO 130 - PSICÓLOGO: 1. Política de saúde no Brasil. 2. A saúde mental no contexto da Saúde Pública:
níveis de assistência e sua integração. 3. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições
públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. 4. Concepções
sobre grupos e instituições. 5. Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. 6. Noções sobre
desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo as principais teorias. 7. Métodos e técnicas de Avaliação
Psicológicas; Psicopatologias. 8. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. 9. Reforma
psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade,
compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. Conceitos e procedimentos básicos de
Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação
multidisciplinar. 12. Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções
do trabalho profissional do Psicólogo. 14. Ética profissional. 15. Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. Terapia
Breve. 18. Trabalho em Rede. 19. Orientação Familiar. 20. Princípios da intersetorialidade 21. Mediação de
Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 23. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. 24. Estudo de caso.
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Lei
10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia Escolar: Teorias da aprendizagem.
Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental.
Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os fundamentos da psicoterapia.
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CARGO CÓD. 131: PSICÓLOGO CRAS/ CREAS: 1. Política de saúde no Brasil. 2. A saúde mental no contexto da
Saúde Pública: níveis de assistência e sua integração. 3. Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas
instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. 4.
Concepções sobre grupos e instituições. 5. Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. 6.
Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo as principais teorias. 7. Métodos e técnicas
de Avaliação Psicológicas; Psicopatologias. 8. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. 9.
Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. Conceitos e procedimentos básicos
de Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação
multidisciplinar. 12. Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções
do trabalho profissional do Psicólogo. 14. Ética profissional. 15. Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. Terapia
Breve. 18. Trabalho em Rede. 19. Orientação Familiar. 20. Princípios da intersetorialidade 21. Mediação de
Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 23. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. 24. Estudo de caso.
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Lei
10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia Escolar: Teorias da aprendizagem.
Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental.
Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os fundamentos da psicoterapia.
CARGO CÓD. 132: FONOAUDIÓLOGO NASF: Audiologia. Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades
auditivas; Avaliações auditivas; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; seleção e adaptação de
próteses auditivas. Voz: fisiologia da produção vocal; classificação; avaliação e tratamento fonoaudiológico das
disfonias. Motricidade orofacial: desenvolvimento das funções estomatognáticas; avaliação, diagnóstico e
tratamento fonoaudiólogo em motricidade orofacial: gagueira, respirador oral, disfunção temporo-mandibular.
Fala: alterações de fala: disartrias, distúrbios articulatórios, desvios fonológicos. Linguagem: aquisição;
desenvolvimento; alterações; avaliação e intervenção fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita.
Fonoaudiologia e Saúde Pública. O trabalho da Fonoaudiologia na Saúde Mental.
CARGO CÓDIGO 133 – ENFERMEIRO PLANTONISTA: Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE
do trauma; Transporte do politraumatizado; Cinemáticado trauma; Epidemiologia do trauma; Resgate veicular:
atendimento de urgência e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos,
respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não intencionais, violência e suicídio.
Atendimento ao trauma de face e pescoço, craniencefálico, de coluna, músculoesquelético, torácico, abdominal, da
pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes.
Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque
elétrico e eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e
deontológicos do exercício da Enfermagem. Assistência de Enfermagem ao Paciente com distúrbios
Cardiovascular. Assistência de Enfermagem ao Paciente em uso de drogas vasoativas. Cuidados de enfermagem na
monitorização do paciente crítico. Assistência de Enfermagem ao Paciente com infarto agudo do miocárdio.
Assistência de Enfermagem ao Paciente com distúrbios neurológicos: Acidente vascular encefálico isquêmico e
hemorrágico. Assistência de Enfermagem ao Paciente em distúrbios hidroeletrolitico e acido básicos. Assistência
de Enfermagem ao Paciente com distúrbios respiratório. Assistência de Enfermagem ao Paciente com distúrbios
Renal. Assistência de Enfermagem ao Paciente em Insuficiência Respiratória Aguda. Assistência de Enfermagem ao
Paciente com distúrbios gastrointestinal. Assistência de Enfermagem ao Paciente clínico cirúrgico. Gerenciamento,
segurança e qualidade de assistência em UTI. Bioética e legislação.

Edital nº 001/2017 – Processo Seletivo Prefeitura Municipal de Luís Correia-PI

10

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI
CNPJ Nº 06.554.448/0001-33
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS
CARGO CÓDIGO 134 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: 1. Anestésicos locais e Anestesia loco regional. 2.
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 3. Imunologia e transplantes. 4. Parede abdominal. Omento.
Mesentério e Retroperitôneo. 5. Hérnias da parede abdominal. 6. Trauma abdominal, torácico, cervical. 7. Abdome
agudo. 8. Obesidade mórbida. 9. Hemorragia digestiva. 10. Doenças do trato biliar. 11. Doença inflamatória
intestinal. 12. Atendimento ao politraumatizado. 13. Cirurgia minimamente invasiva. 14. Hipertensão porta e
cirrose. 15. Queimaduras. 16. Neoplasias da tireóide. 17. Neoplasias benignas e malignas do aparelho digestivo. 18.
Doenças cirúrgicas do ânus. 19. Doenças da via biliar. 20. Doenças benignas cirúrgicas do pâncreas – pancreatites.
21. Cirurgia do baço. 22. Melanomas e tumores cutâneos. 23. Doenças da mama. 24. Cirurgia na paciente grávida.
25. Obstrução arterial aguda. 26. Trombose venosa profunda. 27. Problemas cirúrgicos no paciente
imunossuprimido. 28. Cirurgia no idoso.
CARGO CÓDIGO 135 – MÉDICO PLANTONISTA: Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da
população. Indicadores de nível de saúde da população. Sistema Único de Saúde (SUS). III – Atenção Primária à
Saúde (APS). Legislação e Ética Médica: relação médico–paciente. Erro médico. Exame e Diagnóstico Clínico
Prontuário médico. Consulta ambulatorial. Saúde materno–infantil. Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Saúde
ocupacional. Saúde ambiental. Controle de doenças crônico–degenerativas Acidentes e violência. Acidentes por
animais peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva das principais patologias.
Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação de doenças, atestado
Doenças de Notificação Compulsória, prevenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e tabagismo. Planejamento
familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. Epidemiologia, clínica, terapêutica e prevenção
das seguintes patologias: Enfermidades do estômago e esôfago: Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites.
Câncer Gástrico. Esofagites. Doença diverticular. Hemorragias gástricas. Neoplasias do estômago. Enfermidades
dos intestinos: Transtornos diarréicas. Cólon Irritável. Parasitoses intestinais. Diverticuloses. Apendicite.
Neoplasias do colo. Enfermidades do pâncreas mais comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias
biliares: Cirrose. Hepatite. Colelitíase. Colecistite. Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho
circulatório: cardiopatia isquêmica. Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias
oro–valvulares; Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial
periférica. Tromboflebite. Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. Neoplasias pulmonares.
Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. Cistites. Insuficiência renal.
Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de
Parkinson. Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades hematológicas: anemias. Leucemias.
Linfomas. Enfermidades metabólicas e endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo.
Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças
sexualmente transmissíveis: DST, SIDA. Enfermidades Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reumática. Lupus
Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. Osteoporose. Osteartrose. Dor lombar. Lesões por Esforços Repetidos –
LER. Enfermidades Infecciosas mais comuns na prática clínica. Enfermidades psiquiátricas mais comuns na prática
clínica. Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. Dermatites. Dermatoses. Eczema. Urticária. Acidentes por
animais peçonhentos.
CARGO CÓDIGO 136 – MÉDICO PSIQUIATRA: A História da Psiquiatria. Bases em Psiquiatria Forense.
Esquizofrenia: classificação, diagnóstico e tratamento. Farmacológicas com drogas psiquiátricas. Princípios e
Práticas em Psicofarmacoterapia e Interações. Noções de Clínica Médica. Síndromes comportamentais associadas a
perturbações Fisiológicas e Fatores Físicos. a) Disfunção Sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica.
b) Transtornos Alimentares. Transtornos do humor. Transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos mentais
e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. Transtornos mentais orgânicos: Demências.
Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Transtornos de Personalidade e de
Comportamento. Retardo Mental. Transtorno do Desenvolvimento Psicológico. Transtornos do Desenvolvimento
da Fala e Linguagem. Transtornos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares. Transtorno do
Desenvolvimento da Função Motora. Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. Transtornos Emocionais de
Comportamento com início usualmente ocorrendo na Infância e Adolescência. Transtornos Hipercinéticos.
Transtornos de Conduta. Transtornos Mistos de Conduta e Emoções. Transtornos Emocionais com início específico
na Infância. Transtornos de Funcionamento social com início específico na Infância e na Adolescência. Transtornos
de Tique. Sistema Único de Saúde e Municipalização.
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CARGO CÓDIGO 137 – MÉDICO RADIOLOGISTA: Física e efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas.
Formação de imagem radiográfica e controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia
computadorizada e da ressonância magnética. Contrastes radiológicos. Imagenologia do sistema nervoso central,
trauma cranioencefálico, acidente vascular cerebral; sistema nervoso central em pediatria. Imagenologia do
sistema musculoesquelético: métodos de investigação das lesões osteomusculares e articulares; Doenças
inflamatórias; Massas tumorais; Coluna vertebral; Crânio e Face (órbita e seios da face); Distúrbios de crescimento
e maturação do esqueleto; Displasias ósseas; Anomalias; Manifestações musculoesqueléticas associadas às
doenças sistêmicas; lesões traumáticas. Imagenologia do aparelho digestivo: métodos de investigação das doenças
do trato gastrointestinal; Abdome agudo; Aparelho digestivo em pediatria; Estudo contrastado. Imagenologia do
aparelho urinário: métodos de investigação das doenças do sistema urinário; Tumores; Trauma; Doenças císticas
renais; Anomalias; Aparelho urinário em pediatria; Estudo contrastado. Imagenologia do tórax: métodos de
investigação das doenças pulmonares, da pleura, mediastino e diafragma; Alterações intersticiais, alveolares e
mistas; Infecções; Doenças ocupacionais; Massas torácicas; Lesões tumorais; Tórax nas emergências; Tórax em
pediatria; Malformações congênitas. Imagenologia do sistema cardiovascular. Mamografia: Técnicas de
posicionamento; Tumores. Radiologia intervencionista. Densitometria óssea. Bases físicas da ultrassonografia.
Ultrassonografia do abdome total, fígado, vesícula e vias biliares, pâncreas, tórax, mamas, pescoço, região cervical,
tireoide, musculoesquelética e de partes moles, sistema geniturinário, obstétrica. Ultrassonografia com Doppler.
Ultrassonografia intervencionista. Urgências e emergências clínicas. Primeiros socorros. Choque anafilático.
CARGO CÓDIGO 138 – MÉDICO DA ESF: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de
saúde: princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos
contagiosas da infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças
respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças
hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo;
Doenças do sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas
Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais;
Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos
Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança;Saúde Mental;Saúde do Idoso; Diabete e
Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por
animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa de Saúde da Família. 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 e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Sistema Único
de Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90.
CARGO CÓDIGO 139 – MÉDICO ORTOPEDISTA: Ortopedia Geral e Regional. Traumatologia. Assuntos Gerais e
Periféricos. Clínica Médica. Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite:
fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica.
Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela
cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco;
espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura
da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. Lesões
meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do
ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. Luxação do
cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação
do carpo. Fratura do escafóide. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. Ética
e Legislação Profissional.
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CARGO CÓDIGO 140 – MÉDICO PEDIATRA: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e
desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios
metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, cardíacas.
Anomalias gênitourinárias. Hematologia. Distúrbios imunológicos e programa de imunização. Patologias
neurológicas e neuromusculares. Infecções crônicas e agudas. Patologias ortopédicas e cardiológicas. Condições
dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas. Condições de saúde da criança
brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. Convulsões. Patologias cirúrgicas mais
frequentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo
estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética.
Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácidobásico. Código de ética médica.
CARGO CÓD. 141 – ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS, EMAD E NASF: HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL - A
institucionalização e o processo de profissionalização do Serviço Social nos contextos sociais da América Latina e
do Brasil; Surgimento do Serviço Social no Brasil e as influências europeia e norte-americana; Primeiras
contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil; Críticas à
reconceituação; e o Serviço Social na atualidade. II - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO
SOCIAL - A influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-metodológica do Serviço Social; e
Questões teóricometodológicas atuais. III - POLÍTICA SOCIAL - A questão da assistência social, da cidadania e dos
direitos sociais; O neoliberalismo e as políticas sociais; e Políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência
social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política
de assistência social das Forças armadas, entre outras. IV - PROJETOS SOCIAIS - Planejamento, administração e
avaliação. V - FUNDAMENTOS PRÁTICOS DO SERVIÇO SOCIAL – Instrumental técnico para realização de
atendimentos; Elaboração de documentos técnicos; e Serviço Social e interdisciplinaridade. VI - ÉTICA
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL.
CARGO CÓDIGO 142 – DENTISTA DO PSB: Anestesiologia; Cariologia; Cirurgia Oral Menor; Dentística
Restauradora; Odontologia Preventiva e Social; Endodontia; Periodontia; Diagnóstico Oral; Patologia Bucal;
Materiais Dentários; Odontopediatria e Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica:
Epidemiologia das doenças bucais; Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: Biossegurança nos
serviços odontológicos; Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos produtos de interesse à saúde
bucal; Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público; Promoção de Saúde e Prevenção das Doenças
Bucais: Práticas educativas em saúde bucal; Métodos preventivos em saúde bucal; Fatores de risco: Cárie dentária;
Doença periodontal; Má oclusão; Câncer bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: Competências do CirurgiãoDentista; Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do Auxiliar de Consultório Dentário.
Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões da cavidade oral. Noções Básicas de
Dentística Operatória: Preparo cavitário; Materiais restauradores. Noções Básicas de Periodontia. Noções Básicas
de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências Odontológicas. Noções de Informática
aplicada à Odontologia. Registro de pacientes e ficha clínica. Farmacologia e Terapêutica. Auditorias e perícias
Odontológicas. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. Abordagem do paciente sob quimioterapia e
radioterapia. Implantes contemporâneos em Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das
lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento endodôntico-obturações
de canais. Restaurações com materiais provisórios. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro.
Restaurações com amálgamas. Restaurações com resinas compostas. Prótese. Prótese fixa. Prótese parcial
removível. Prótese total.
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CARGO CÓDIGO 143– CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
E PEDIATRIA: Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico.
Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, diagnóstico,
conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia,
diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. Anestesia loco-regional oral:
tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração dentária, simples, complicações.
Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios.
Procedimentos endodônticos e periodônticos. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento
local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Radiologia oral. Terapêutica:
definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva; Epidemiologia da cárie dentária e
do câncer bucal; Fluoretação das águas de abastecimento público; Biossegurança: manutenção de cadeia asséptica;
esterilização; destino de materiais infectantes.
CARGO CÓDIGO 144– CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL: Avaliação
do estado de saúde pré-operatório, prevenção e tratamento das Emergências Médicas, princípios de cirurgia,
reparação das feridas, controle de infecção, equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica,
princípios de exodontia, princípios do tratamento de dentes impactados, controle pós operatório da paciente,
prevenção e tratamento das complicações cirúrgicas, cirurgia pré protética, implantes em odontologia, princípios
de prevenção e tratamento das infecções odontogênicas, princípios de cirurgia endodôntica, abordagem do
paciente submetido à radioterapia ou quimioterapia, doenças odontogênicas do seio maxilar, desordens das
glândulas salivares, biópsia, tratamento cirúrgico das lesões patológicas orais, traumatismo dentoalveolar e de
tecidos moles, tratamento das fraturas faciais, correção das deformidades dentofaciais, cirurgia estética facial,
tratamento de pacientes com fissuras orofaciais, reconstrução cirúrgica dos defeitos dos maxilares, neuropatologia
facial, controle das desordens temporomandibulares, avaliação do estado de saúde pré operatório, diagnósticos
diferenciais de doenças bucais.
CARGO CÓDIGO 145 – CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA: Biologia Pulpar, complexo
dentino-pulpar, diagnóstico endodôntico, tratamento da polpa dentária inflamada, aspectos microbiológicos em
endodontia, patologias pulpares e perirradiculares, controle de infecção em endodontia, isolamento do campo
operatório, anestesia em endodontia, infecção em endodontia, anatomia interna e preparo coronário, preparo
químico e mecânico dos canais radiculares, tratamento de dentes polpados e despolpados, instrumentos
endodônticos, medicação intra canal e materiais obturadores, obturação do sistema de canais radiculares, cirurgia
paraendodôntica, lesões traumáticas, reparação tecidual após tratamento endodôntico, reabsorção interna,
abordagem contemporânea da terapia pulpar em dentes decíduos, farmacologia e terapeutica, manejo de
pacientes com necessidades especiais, inter-relação entre endodontia e outras especialidades, terapêutica, manejo
do paciente portador de necessidades especiais.
CARGO CÓDIGO 146 – CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA: Anatomia do periodonto,
doenças periodontais, etiologia, patogênese, microbiologia e diagnostico das doenças periodontais, influência das
condições sistêmicas sobre as doenças periodontais e destas sobre as condições sistêmicas, tratamento das
infecções periodontais, inter-relação entre periodontia e outras especialidades, lesões de furca, medicina
periodontal, regeneração tecidual guiada, estética em periodontia, halitose, antibióticos e antinflamatórios em
periodontia, fatores genéticos e imunológicos das doenças periodontais.
CARGO CÓDIGO 147 – CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PROTÉSE DENTÁRIA: Etiopatogenia,
prevenção e tratamento da cárie dentária. Utilização tópica e sistêmica do flúor. Diagnóstico e plano de tratamento
na clínica odontológica. Diagnóstico e plano de tratamento das doenças pulpares e periapicais. Diagnóstico e plano
de tratamento das doenças periodontais mais prevalentes. Diagnóstico e plano de tratamento das disfunções
temporomandibulares. Diagnóstico e plano de tratamento em prótese e dentística. Oclusão, anatomia funcional e
biomecânica do aparelho mastigatório. Materiais dentários forradores e restauradores. Atendimento em situações
de urgência. Cirurgia oral menor: indicações, tratamento de acidentes e complicações. Procedimentos clínicos
integrados em Periodontia, Endodontia, Prótese e Dentística. Aspectos físicos e biológicos dos implantes e suas
indicações. Estomatologia: diagnóstico e plano de tratamento das lesões bucais mais frequentes. Doenças
sistêmicas com repercussão na cavidade bucal. Terapêutica e Farmacologia aplicadas à Odontologia. Anestesia
local e controle da dor em Odontologia. Radiologia e Imaginologia aplicadas à Odontologia. Ergonomia,
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Odontologia do Trabalho e Biossegurança. Métodos preventivos e saúde coletiva. Ética profissional. Auditoria e
Perícia Odontológica. Emergências médicas em Odontologia. Anestesia locoregional oral: tipos, técnicas,
anestésicos, indicações e contra-indicações, acidentes, medicação de urgência. Biossegurança, ergonomia e
controle de infecção no consultório. Diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios
crâniomandibulares e de oclusão através da prótese fixa e da prótese removível parcial ou total. Epidemiologia em
saúde bucal. Farmacologia aplicada à odontologia. Organização de modelos assistenciais em odontologia.
Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia. Políticas de saúde bucal no Brasil. Princípios
básicos da oclusão. Princípios da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpretação. Procedimentos e
técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias
dentárias e paradentárias. Procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses,
manutenção e controle da reabilitação. Prótese sobre implante: indicações e técnicas. Próteses Imediatas:
procedimentos necessários para confecção e adaptação. Próteses Parciais Provisórias: confecção e adaptação.
Próteses unitárias. Tratamento Restaurador Atraumático.

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II – (GERAL) – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA
(QUADRO 4)
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia;
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10.
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.
INFORMÁTICA (10 QUESTÕES)
Sistemas de Informação: Fundamentos de Sistemas deInformação. O que é um Sistema de Informação. Hardware e
Software. Definições básicas de internet, intranet, proxy, redes de computadores e firewall. Navegadores web
(Google Chrome e Firefox). Microsoft Office 2013 a 2016 (Word, Excel e PowerPoint). Backup: Procedimentos,
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança. Segurança na
internet: Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e
envio de mensagens, anexação de arquivos. Windows 8 e 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES)
CARGO CÓDIGO 148 – EDUCADOR FÍSICO NASF: História da Educação Física no Brasil; Função social da
Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol;
Voleibol e outros esportes; Educação Física e cidadania; A afetividade como elemento mediador da aprendizagem;
Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e
diversidade; Educação e inclusão – a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes
regulares dos sistemas de ensino; Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar;Educação, direitos
humanos e cotidiano escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Educação Física para a Educação Básica. A
Educação Física para a Educação de Jovens e Adultos. Direitos Humanos e Cidadania: Lei 11.340, de 07 de agosto
de 2006 - Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Resolução Nº 01, de 21 de fevereiro de
2014. Resolução CIT nº 01 de 7 de fevereiro de 2014. Ética Profissional.
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CARGO CÓD. 149: MÉDICO VETERINÁRIO: Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História
natural das doenças e níveis de prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem
e dos animais. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos).
Medidas epidemiológicas (Identificação de problemas e determinação de prioridades. Fontes de infecções e
veicules de propagação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva,
carbúnculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, estrongliose,
encefalomiellte, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre amarela silvestre.
Formas de imunidade (soros e vacinas). inspeção carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e conservação
das alimentos: conservação pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. Conservação pelo frio (armazenamento
e alterações físico-quimícas). Resíduos químicos de carne. Controle de qualidade de pescado, congelado, curado e
semi conservado. Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados.

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL PROFESSOR
LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES)
1. Análise e interpretação de textos verbais e não verbais: compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia
central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão e coerência textuais; intertextualidade;
inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos. 2. Tipologia e gênero textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações,
períodos ou parágrafos (oposição, conclusão, concessão e causalidade). 6. Semântica: sinonímia e antonímia;
homonímia e paronímia; hiponímia e hiperonímia; conotação e denotação; ambiguidade; polissemia. 7. Sintaxe da
oração e do período. 8. Morfossintaxe: funções do que e do se. 9. Emprego do acento indicativo da crase. 10.
Concordâncias verbal e nominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Emprego de
tempos e modos verbais. 14. Pontuação. 15. Ortografia oficial.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (10 QUESTÕES)
1. Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações, Decreto nº 5.622/2005 e
suas alterações. 2. Lei nº 12.796/2013 e suas alterações. 3. Lei nº 11.494/2007 e suas alterações: financiamento
da educação - problemas e desafios. 4. Plano Nacional de Educação no contexto das políticas atuais. 5. Magistério,
profissionalização e valorização na atualidade. 6. Currículo escolar e o sentido social, político e cultural do
conhecimento. 7. Currículo e as relações etnicorraciais e de gênero na escola. 8. Didática, planejamento e
organização dos processos educativos. 9. A avaliação e seu papel nos processos de aprendizagem. 10. A função
social da escola: limites e possibilidades. 11. Escola e inclusão social: possibilidades e desafios. 12. Gestão
democrática e participação social como processos educativos. 13. Gestão e organização escolar. 14. A formação
docente frente às mudanças no mundo do trabalho. 15. Processos educativos e o uso da informática. 16. A relação
professor-aluno e seus reflexos na prática pedagógica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ÁREA (10 QUESTÕES)
CARGO CÓD. 150 - PROFESSOR DE LIBRAS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n°
9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990.. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Conhecimentos da prática de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade.
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar.
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e
repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Pressupostos filosóficos.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Ética no trabalho docente.
Atualidades profissionais. O desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na aquisição da
estabilidade emocional; O desenvolvimento das possibilidades de comunicação; A redução das limitações
provocadas pela deficiência; O apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; O
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desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa processar; A preparação para uma adequada
formação profissional e integração na vida ativa; Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto
psicológico; O Clima sócio-afetivo. Ensino de Alunos com Deficiência Auditiva, Mental e Visual. Conhecimentos
sobre Educação Inclusiva. Conhecimento em LIBRAS. Conhecimentos de BRAILLE.
CARGO CÓD. 151: PROFESSOR POLIVANTE: Objetivos gerais do Ensino Fundamental. O Projeto PolíticoPedagógico e os compromissos com a cidadania construída na diversidade: a educação das relações étnico-raciais,
as histórias e as culturas afro-brasileira e indígenas, os portadores de necessidades especiais, o disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente; Inclusão da diversidade nos diferentes componentes curriculares. Interrelações do currículo formal com o currículo em ação e o currículo oculto. Uso de outros espaços escolares como
ambientes de aprendizagem. Planejamento, organização e estratégias de ensino-aprendizagem. Práticas de
linguagem oral e escrita; diferentes processos de alfabetização e letramento; uso de gêneros e suportes textuais.
Papel da Literatura Infantil. Conteúdos e práticas de Matemática. Habilidades de Língua Portuguesa e de
Matemática esperadas ao término dos Anos Iniciais. Conteúdos e práticas de História, Geografia e Ciências, Música
e Arte. Conteúdos de vida cidadã/ temas transversais. Papel dos jogos e brincadeiras. O que, por que, como, com
que avaliar o aluno dos Anos Iniciais. Relações do 1º ano do Ensino Fundamental com a classe final de Educação
Infantil.
CARGO CÓD.152 – PROFESSOR DE–LÍNGUA PORTUGUESA: A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO HUMANA: As
concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento de
comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e
variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa:
origem e evolução; Constituição do léxico português; Características do português no Brasil; Componentes da
língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático; Processo de formação de palavras em
português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência, concordância e colocação pronominal; Aspectos
estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica.
Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação.
Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E
LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros
literários. As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira:
contexto sóciohistórico e análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo.
Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. PréModernismo. Modernismo (fases). Literatura contemporânea.
CARGO CÓDIGO 153 – PROFESSOR DE MATEMÁTICA: CONJUNTOS NUMÉRICOS: Representação, relações,
operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio da contagem, arranjo simples,
combinação simples e permutação simples sem e com repetição. TÓPICOS DE ÁLGEBRA: Fatoração; Operações
entre polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de
sequência; Lei de formação de uma sequência; Progressão aritmética e progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E
2º GRAUS: Função afim; gráfico de uma função afim; variação de sinal da função afim; função quadrática; gráfico da
função quadrática; máximo e mínimo da função quadrática; variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS:
Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, Polígonos Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e
circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: Definição, produto
cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e contradomínio, imagem, gráfico. FUNÇÕES
TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e ângulos, seno, cosseno, tangente, cotangente,
secante e cossecante, relações e identidades, transformações, equações, inequações. SISTEMAS LINEARES:
Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO: Operações, raízes, teorema do resto e teorema
fundamental da álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem, operações, modula e representação gráfica. FUNÇÃO
EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação
exponencial; Logaritmo: função logarítmica e inequações logarítmicas. GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas
diretamente proporcionais, propriedades da proporção, regra de três simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções
de probabilidade; Tabelas e gráficos; Matemática comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros
simples e composto; Equivalência de capitais. ENSINO DE MATEMÁTICA: Avaliação e Educação Matemática,
formas e instrumentos; Uso de material concreto e aplicativos digitais propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio para a disciplina de Matemática.
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CARGO CÓD. 154: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente.
Rochas, minerais e o meio-ambiente. O solo e o meioambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. O universo
em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: sistemática e
organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos
seres vivos. Como a vida é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo
humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas.
A matéria. Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos
químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O
perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o
movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a relação com o
trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a relação com a
velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns
– reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada e astigmatismo. A luz:
instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente elétrica, potencial
elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações.
CARGO CÓD. 155: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: - Histórico; Características e Importância Social;
Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980; A Educação Física no curso noturno; A
Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura; Educação Física e a pluralidade
cultural. CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e
Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e
Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças:
danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e
jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: Individuais: Atletismo; Natação;
Coletivos: Futebol de campo; Futsal; Basquete; Vôlei; Handebol. Esportes com bastões e raquetes; Técnicas e
táticas; Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: De
manutenção da saúde; Aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; De preparação e
aperfeiçoamento para os esportes; Jogos e lutas; Ginástica olímpica e rítmica desportiva. ELEMENTOS
ORGANIZATIVOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos; conteúdos; metodologia e avaliação escolar.
Educação Física e educação especial. PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA:
Inclusão; Diversidade; Corporeidade; Ludicidade; Reflexão crítica do esporte; Problematização de valores
estéticos.
CARGO CÓD. 156: PROFESSOR DE INGLÊS: 1. Teorias e métodos de ensino de língua estrangeira. 2.Conhecimento
da linguagem em uso: discurso; coesão, coerência, inferência. 3. Análise e interpretação de diferentes tipos de
gêneros textuais na língua inglesa. 4. Fonética. 21. Análise sintática. 5. Tempos verbais: voz ativa; voz passiva. 6.
Verbos auxiliares modais. 7. Condicionais. 8. Comparativos e superlativos. 9. Morfologia: pronomes; artigos;
adjetivos; advérbios; conjunções, preposições; interjeições, substantivos. 10. Discurso indireto. 11. Verbos frasais.
12. Conectivos. 13. Substantivos: contáveis; não contáveis. 14. Perguntas indiretas. 15. Verbos auxiliares. 16.
Combinações de palavras. 17. Verbos seguidos por infinitivo; verbos seguidos por -ing. 18. Ordem de palavras.
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