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ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 

 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. 
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. Compreensão e interpretação 
de textos. 
 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. 
Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de 
palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Sintaxe. Concordância 
Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. 
Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de 
Linguagem. Fonologia. Sintaxe do período simples. 
 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR  

 
Compreensão e interpretação de textos literários e não literários. Reconhecimento de traços 
característicos da linguagem falada e da linguagem escrita. Tipologia textual. Paráfrase, 
perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de vocábulos. Processos de coesão 
textual. Elementos de coesão textual: artigos, numerais, pronomes, conjunções, expressões 
sinônimas e antônimas. Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. 
Concordância Nominal e Verbal. Discurso Direto e Indireto. Regência. Estrutura, formação e 
representação das palavras. Ortografia oficial. Pontuação. Crase. Acentuação Gráfica. Conotação 
e Denotação. 

 
 

MATEMÁTICA ELEMENTAR 
 
 CARGOS: SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 
 

Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Dobro. Divisão. Mínimo Múltiplo 
Comum. Máximo Múltiplo Comum. Sistema métrico decimal. Medidas de massa, medidas de 
comprimento e medidas de tempo; O Conjunto dos Números Naturais. Potenciação, Regras e 
Propriedades. Frações e Números Racionais. Situações Problemas. Expressão Numérica. 
Raciocínio Lógico. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

 
 CARGOS: QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Introdução ao Processamento de Dados – Terminologia Básica de Processamento: dados, tipos 
de computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica do computador, 
unidade de entrada, unidade de saída, unidade de processamento e unidade de memória. 
Memórias: memória R.A. M, memória R.O. M,byte, programa, discos, tipos de discos, CD-ROM, 
drive ou unidade de discos, arquivo, teclado. Windows, Word. Excel e Internet. Aplicativos 
Básicos. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Configuração 
de impressoras. 
 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS  
 
 CARGOS: QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I 

1 Sistema Único de Saúde (SUS). 1.1 princípios, diretrizes, estrutura e organização. 1.2 Políticas 
de saúde. 1.3 Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de 
saúde. 1.4 Níveis progressivos de assistência à saúde. 1.5 Sistema de planejamento do SUS. 1.5.1 
Planejamento estratégico e normativo. 1.6 Direitos dos usuários do SUS. 1.7 Participação e 
controle social. 1.8 Ações e programas do SUS. 1.9 Legislação básica do SUS. 
 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
 
 CARGOS: QUADRO 4 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II 

(PROFESSOR) 
 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96. Função social da escola. 
Escola e Família. História do pensamento pedagógico brasileiro: teoria da educação, diferentes 
correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Projeto político pedagógico. Gestão 
Democrática na escola; Avaliação institucional da escola: diagnóstico e intervenção, qualidade do 
ensino. Planejamento, planos e projetos educativos; Estratégias e metodologias de ensino; 
Avaliação da Aprendizagem; Teoria e prática na organização curricular: contextualização, 
interdisciplinaridade e transversalidade: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e 
pluralidade cultural. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  
 
 CARGO:  AUXILIAR DE FÁRMACIA 

Noções de conservação, dispensação e armazenamento de medicamentos, distribuição e 

controle de consumo, informática aplicada à farmácia, formas farmacêuticas, Denominação 

Comum Brasileira (DCB) e Denominação Comum Internacional (DCI). 
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 CARGO:  ADMINISTRATIVO 

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância 
dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências e 
documentos oficiais. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, 
arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e   
administração   de   arquivos. Legislação: art.18 a 42, 156 e 194 a 232 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal n°   
8.666/1993.   Lei Federal n° 10.520/2002.   Lei Federal nº 8.429/1992.    Lei nº.    9.784/99.    
Noções de Direito Administrativo: poderes da administração (características, poder vinculado e   
discricionário, poder   regulamentar, poder   disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia); ato 
administrativo (conceito, elementos, mérito administrativo, atributos, classificação, formação e 
efeitos, extinção).  Ética Profissional.  Conhecimentos básicos de informática: conceitos básicos, 
componentes funcionais de computadores.  Conceitos básicos do sistema operacional Windows.   
Noções dos   ambientes   Microsoft   Office   e   BR   Office.   Conceitos relacionados  à   Internet. 
Navegadores.  Correio eletrônico.  Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, 
planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados.   Conceitos de  
organização   e   de gerenciamento de arquivos e pastas. Segurança da informação. 
 
 CARGO: BIBLIOTECÁRIO  

Biblioteconomia e Documentação - Conceitos e definições básicas; Planejamento bibliotecário. 
Formação e Desenvolvimento de Coleções - Planejamento, seleção e avaliação de coleções; - 
Seleção e aquisição de materiais documentários. Tratamento Técnico da Informação - 
Classificação: CDU e CDD; Catalogação: AACR2 e referenciada; - Normalização de documentos; 
Descrição bibliográfica e de conteúdo: formato MARC; - Indexação pré e pós coordenadas: 
linguagem documentária (tesauros, cabeçalhos de assuntos e vocabulário controlado). Serviços 
de Referência e Informação - Princípios e fundamentos; - Fontes de informação; Gestão e 
marketing; Estudos de usuário; Bancos e bases de dados bibliográficos; Ferramentas de busca; 
Disseminação da informação; Serviços e produtos informacionais; Avaliação de bibliotecas: 
acervo e serviços; - Comutação bibliográfica. Tecnologias de Informação - Informatização de 
bibliotecas: softwares e sistemas de segurança; Redes de informação, internet e intranet;  
Biblioteca eletrônica, virtual e digital. 
 
 CARGO: CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL 

Políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Conceitos de 

deficiência. Concepções de aprendizagem na área de deficiência Caracterização do atendimento 

educacional especializado. Atividades da vida diária. Reabilitação e educação. Comunicação do 

indivíduo portador de necessidades especiais. Identificação do aluno com distúrbio de 

comunicação. Técnicas de trabalho para portadores de dificuldades na linguagem oral e na 

linguagem escrita. Estratégias de estimulação da linguagem oral e escrita. Oficinas de trabalho. 

Atividades e recursos para atender às crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem. 

Tecnologias de informação e comunicação para a autonomia do aluno com necessidades 

especiais. Trabalho com adultos portadores de necessidades especiais. Atividades de apoio e de 

estimulação precoce para pessoa com deficiência. 
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 CARGO:  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 cópias de discos, calculadora, bloco de notas, Paint, utilização de ajuda, sistema de 

menus, atalhos e ícones. Word 2010: Atalho e barra de ferramentas, modos de seleção de texto, 

formatação de fonte, formatação de parágrafo, inserção de símbolos, figuras, Wordart, arquivos, 

bordas, marcadores e numeração, tabulação, quebras, textos em colunas, tabelas, modos de 

visualização, cabeçalho e rodapé, numeração de páginas, mala direta, verificação ortográfica, 

localização e substituição de texto, impressão, modelos. Correspondência oficial, Formas de 

tratamento e atendimento; Liderança; Normas de conduta; Hierarquia funcional; Direitos e 

Deveres do funcionário; Relações Humanas no trabalho; Noções de Ata. Normas ABNT, 

conhecimento das normas de elaboração bibliográfica. 

 CARGO: ELETRICISTA 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 
Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 
Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 
Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 
Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-
Raios e suas Funções. 

 

 CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

Ética, deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e 
epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 
Sistematização da assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em 
todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do 
cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, 
adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis. 
Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências. Processo do cuidar em 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde 
da Família e atendimento domiciliar. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Enfermagem em 
centro de material e esterilização. Programa Nacional de Imunização. Normas e Diretrizes do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde 
da Família - PSF. Diretrizes Operacionais do PACS. Objetivos do SUS: atribuições, doutrinas e 
competências. Princípios que regem a organização do SUS. Ética Profissional. 

 
 CARGO:  FARMACÊUTICO  
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de 
compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; 
armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; 
aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento 
Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, 
Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em 
farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de utilização de 
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medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética 
Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de 
concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de 
medicamentos; estabilidade de medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; 
formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos 
biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de fármacos; aspectos 
técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em 
farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações 
medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e 
fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e 
farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; 
farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso 
central, autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de medicamentos; produtos 
para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos. 

 
 

 CARGO:  MÉDICO ANESTESISTA   

Entubação endotraqueal. Sistemas de ventilação. Aparelho de anestesia. Ventiladores Mecânicos. 

3. Posicionamento do paciente. 4. Emergências e manejo pós-operatório em anestesia. 5. 

Monitoramento. Oximetria de pulso. Capnografia. Monitoramento arterial e venoso invasivo. 

Ecocardiografia transefogágica. 6. Conceitos Farmacociné- ticos e Farmacodinâmicos em 

anestesia. 7. Manejo de fluidos, eletrólitos e sangue em anestesia. 8. Fisiologia e farmacologia do 

Sistema Nervoso Central. Fisiologia e farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo. 9. Fisiologia e 

farmacologia do Sistema Cardiovascular. 10. Fisiologia e farmacologia do Sistema Respiratório. 

11. Anestesia pediátrica. 12. Anestesia Neuroaxial e Regional. 13. Anestesia Local. 

 

 CARGO:  MÉDICO AUDITOR   

Auditoria e análise de contas médico-hospitalares. Auditoria aplicada à estatística. Planejamento 

estratégico na auditoria médica. Medicina preventiva. Informática aplicada à auditoria médica. 

Acreditação hospitalar. Código de Ética Médica. Orientação e ética disciplinar médica. Materiais 

especiais, órteses e próteses. Lista de procedimentos médicos AMB/92/96/99. Guia 

Farmacêutico Brasindice. Gestão de custos médico-hospitalares. SUS. 

 

 CARGO:  MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

1. Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido básico. 2. Choque: hipovolêmico e por sepse. 3. Princípios 

hematológicos da cirurgia: hemostasia e coagulação. 4. Coagulopatias, transfusão de sangue e 

hemoderivados. 5. Metabolismo e nutrição em pacientes cirúrgicos. 6. Hemorragia Digestiva alta 

e baixa. 7. Cuidados Pré e Pós-Operatórios. 8. Antibioticoterapia e infecção em cirurgia. 9. 

Complicações cirúrgicas. 10. ATLS. 11. Nutrição em Cirurgia; 12. Cicatrização e Cuidados com a 

Ferida Cirúrgica; 13. Infecções e Antibioticoterapia em Cirurgia; 14. Abdome Agudo Não 

Traumático; 15. Avaliação do Risco Cirúrgico; 16. Atendimento Inicial ao Politraumatizado; 

Abordagem Inicial do Trauma Cranioencefálico e Raquimedular; Trauma Cervical; Trauma 

Torácico; Trauma Abdominal; Trauma Pelve-Perineal; Trauma Vascular; Trauma das Vias 

Urinárias; Trauma na Criança, na Gestante e no Idoso. Regulação Médica das urgências e 

emergências (transporte inter-hospitalar, indicação e priorização em UTI, conceito vaga- zero)..  
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 CARGO:  MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO)   

Abortamento, AMIU, amniocentese, assistência ao parto, assistência pré-natal, assistência ao 

puerpério, avaliação da vitalidade fetal, biópsia de vilo corial, coagulação intravascular 

disseminada, contracepção no puerpério, cordocentese, crescimento intrauterino restrito, 

dengue na gravidez, descolamento prematuro de placenta, diabetes mellitus, distúrbios da 

contratilidade uterina, doença hemolítica perinatal, doença trofoblástica gestacional, 

gemelidade, gravidez prolongada, hemorragia puerperal, hidropsia fetal nãoimune, hipertensão 

arterial crônica, HIV e gravidez, indução do parto, infecção puerperal, infecção do trato urinário, 

insuficiência istmocervical, investigação genética pré-natal, neuroproteção na prematuridade, 

operação cesariana, parto pré-termo, pequenos distúrbios da gravidez, placenta prévia, pré-

eclâmpsiaeclâmpsia, retenção placentária, rotura prematura das membranas ovulares, sífilis, 

sofrimento fetal agudo, suporte de vida em obstetrícia. Regulação Médica das urgências e 

emergências (transporte interhospitalar, indicação e priorização em UTI, conceito vaga- zero). 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados 
(bovinos, suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; 
processos físicos e Bioquímicos de conservação. Tecnologia de pescados e derivados: cuidados 
na captura e manuseio; elaboração e cargo do gelo; métodos de conservação e prevenção. 
Tecnologia de leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do leite; fases 
tecnológicas do beneficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas. Inspeção Sanitária de 
produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); 
técnica de inspeção "ante e post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; higiene das 
operações de matança; inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; particularidades da 
inspeção sanitária; inspeção de óvulos; alterações das carnes e derivados; matança de 
emergência; higiene nas indústrias e do pessoal; higiene da água de abastecimento. Inspeção 
sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio do pescado a bordo; higiene na 
manipulação na indústria e comércio; composição química e alterações do pescado; inspeção dos 
produtos conservados e preservados; legislação e julgamento tecnológico e sanitário. Inspeção 
sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção; cuidados no 
beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e alterações classificação e 
funcionamento dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos de conservação; 
rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios de julgamento. 
Controle Físico - Bioquímico e Microbiológico. Higiene e Saúde Pública Veterinária: inspeção e 
fiscalização dos estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao 
homem e de interesse sanitário: zoonoses; toxinfecções e envenenamentos. Epidemiologia, 
diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, 
toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epidemiologia, diagnóstico e controle 
de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses em bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de 
alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos 
e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, 
andrologia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e 
eqüinos. 
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 CARGO: MOTORISTA CAT. E 

Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23 de setembro 
de 1997 e posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): 
nº 168/2004 - Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos 
automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os 
cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências (contemplando 
alterações até a Resolução nº 435/13); nº 432/2013 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine dependência. Sistema Nacional de Trânsito: 
composição. Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e 
conduta. Crimes de trânsito. Infrações e Penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e 
velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Direção Defensiva. Primeiros 
socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de 
mecânica automotiva. 

 

 CARGO: MOTORISTA AMBULÃNCIA 

Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23 de setembro 

de 1997 e posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): 

nº 168/2004 - Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos 

automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os 

cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências (contemplando 

alterações até a Resolução nº 435/13); nº 432/2013 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine dependência. Sistema Nacional de Trânsito: 

composição. Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e 

conduta. Crimes de trânsito. Infrações e Penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e 

velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Direção Defensiva. Primeiros 

socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de 

mecânica automotiva. 

 

 CARGO: NUTRICIONISTA 

Conceitos e definições de alimentos, nutrientes, biodisponibilidade e energia. Composição 

química dos grupos de alimentos. Conceito de segurança alimentar e nutricional sustentável. 

Estado nutricional de gestante, nutriz/lactante e criança no primeiro ano de vida. Necessidades e 

recomendações nutricionais para gestantes, nutrizes e crianças no primeiro ano de vida. 

Aleitamento materno. Tipos de alimentos e formas lácteas recomendadas para lactente. 

Introdução de alimentos complementares para o lactente. Conceitos Básicos (IMC, PI, PA, TMB, 

VET). Alimentação do Pré-Escolar, Escolar, Adolescente e Adulto. Alimentação na Terceira Idade. 

Metabolismo dos micro e macronutrientes. Cálculo das necessidades energéticas. Dieta para as 

diferentes fases do exercício. Métodos e técnicas de pré-preparo e preparo dos alimentos "in 

natura". Técnicas de preparo para a preservação das características e valor nutritivo dos 
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alimentos. Condições sanitárias e higiênicas dos alimentos. Planejamento de cardápios. Métodos 

de conservação dos alimentos. Tecnologia dos alimentos. Tecnologia do processamento de 

cereais, óleos e gorduras, leite e derivados, carne e derivados e do peixe. Controle higiênico de 

alimentos e legislação sanitária. Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de 

qualidade de alimentos. Síntese proteica. Metabolismo intermediário de glicídios, lipídios e 

protídios. Características básicas do Metabolismo: estado alimentado, estado de jejum e injúrias. 

Processos metabólicos e nutricionais da gestação, crescimento e do envelhecimento. Função e 

metabolismo dos micronutrientes: vitaminas e minerais. Análise dos métodos de avaliação 

nutricional. Métodos e técnicas de avaliação do Estado Nutricional. Indicadores dietéticos. 

Indicadores antropométricos. Tabelas de composição química de alimentos. Políticas e 

programas de Alimentação e Nutrição e sua interface com Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

Atenção Integral à Saúde Criança, Atenção Integral à Saúde do Idoso e outros programas (saúde 

do escolar, imunizações, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS...). Sistema de Informação 

em Nutrição. Situação nutricional de diferentes grupos populacionais. Unidade de Alimentação e 

Nutrição: aspectos físico e funcional. Lactário. Creche. Banco de Leite Humano. Gestão de 

pessoas em UAN. Educação alimentar: Planejamento em educação alimentar. Técnicas do 

processo de educação alimentar. Cuidado nutricional. Composição e caracterização de dietas 

progressivas hospitalares. Suporte nutricional. Cálculo de dietas utilizando tabelas de 

composição de alimentos e tabelas de equivalentes. Cálculo de necessidades energéticas. 

Identificação das recomendações nutricionais de macro e micronutrientes para crianças e 

adolescentes saudáveis. Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado e em regime de 

homecare. Interações entre fármacos e nutrientes; Exercício profissional: legislação, 

regulamentos e resoluções. 

 

 

 CARGO: OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD  

Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Utilização de materiais na limpeza, 

desinfecção e preservação de ambientes; 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. 

 
 
 
  CARGO: PEDREIRO 

Resolução de situações-problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina 

diária do trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. 

EPIs, noções de segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no 

desenvolvimento do trabalho. Conservação e manutenção de obras, reparos. Relações Humanas 

e interpessoais. Noção de perímetro e medida de área 
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CARGO: PINTOR 

Efetuar serviços de pintura em superfícies de madeira ou alvenaria nas diversas dependências, 

preparar superfícies e tintas, adicionando-lhes solventes e outras substâncias, visando deixá-las 

dentro das especificações necessárias. Instrumentos, equipamentos e materiais. Tipos de tintas e 

suas adequações para cada tipo de material e serviço de pintura. Tipos de removedores e 

solventes e suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e lixas e suas adequações para 

cada tipo de tinta e serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar-comprimido, 

utilizando compressor, pistolas para pinturas de alta e baixa pressão. Preparação de peças com 

lixamento manual e mecânico, massas, vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da 

pintura. Pintura em placas, painéis, faixas, fachadas, vias públicas, muros, veículos, máquinas, 

equipamentos e outros. Pintura de sinalização viária. Sequência adequada para pintura de 

ambientes. Problemas comuns durante a aplicação da tinta: manchas, bolhas, tonalidades. Tipos 

de cor e tonalidades. Sistema padrão de cores. Ferramentas e suas adequações para cada tipo de 

produto, etapas e serviços de pintura. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 

Preparação do local de trabalho; conhecimento dos serviços. 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL 

O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação 
Infantil. Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada  a 
Educação Infantil; Projeto Político Pedagógico. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. 
A escola em seu contexto social. O ensino público no ensino fundamental e médio. A questão da 
qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A criança - seu desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-aluno). 
Os grupos dos alunos. O ensino e aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O 
planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem visa aprender, como ensinar, como 
avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). 
Políticas Educativas, organização escolar e descentralização. Currículos e o aprender a viver juntos. 
Convivência e pluralismo. O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; 
Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Alfabetização e letramento. Teorias da aprendizagem.  
 
 
  CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE  

Educação na Legislação Brasileira atual; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069 de 

13/07/90); Processo de Ensino e Aprendizagem; Relações entre Educação, Escola e Sociedade. 

Função social da escola. Escola e Família. História do pensamento pedagógico brasileiro: teoria 

da educação, diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Tendências 

Pedagógicas. Projeto político pedagógico. Gestão Democrática na escola; Avaliação institucional 

da escola: diagnóstico e intervenção, qualidade do ensino. Planejamento, planos e projetos 
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educativos; Estratégias e metodologias de ensino; Avaliação da Aprendizagem; Teoria e prática 

na organização curricular: contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade: ética, 

saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Alfabetização e letramento. 

Teorias da aprendizagem. História da educação no Brasil e no mundo. Metodologia do ensino de 

Ciências, Matemática, L. Portuguesa, História e Geografia.  

 

 CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA  

Sistemas de Informática: Organização e arquitetura de computadores: componentes básicos de 

hardware e software, sistemas de entrada e saída, sistemas de numeração e codificação, 

aritmética computacional, arquitetura de computadores RISC e CISC, características dos 

principais processadores do mercado. Sistemas operacionais: arquiteturas, gerenciamento de 

sistemas de arquivos, características dos sistemas operacionais corporativos da família 

Windows. Linux: fundamentos, instalação, comandos básicos, administração. Serviço de 

compartilhamento de arquivos SAMBA. Software livre: conceito, tipos de licença. Redes de 

Dados. Comunicação de dados: tipos e meios de transmissão, técnicas básicas de comunicação, 

técnicas de comutação de circuitos, pacotes e células, topologias de redes de computadores, 

Internet, Intranet, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. Componentes de hardware e 

software de computadores. Microsoft Windows 8 (em português): Conhecimentos básicos. 

Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 

manipulação de arquivos e pastas. Processador de texto (MS Word 201). Edição e formatação de 

textos (operações do menu: Formatar, Inserir tabelas, Exibir-cabeçalho e rodapé, 

Arquivoconfigurar página e impressão, Ferramentas-ortografia e gramática). Planilhas 

eletrônicas (MS Excel 2010). Edição e formatação de células, manipulação de fórmulas 

matemáticas elementares, filtros, seleções e ordenação. Editor de Apresentações (MS 

PowerPoint 2010). Uso de slide mestre, formatação e transição de slides, inserção de objetos 

(som, imagem, links). Conceitos básicos de proteção e segurança, realização de cópias de 

segurança (backup), vírus e ataques a computadores. Conceitos básicos de tecnologias 

relacionadas à Internet e Intranet, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer 8 e 

Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web, correio eletrônico. 

 

 CARGO: RECEPCIONISTA 

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. Noções de Direito Constitucional (Constituição da 

República Federativa do Brasil – Art. 5º). Lei Orgânica Municipal. 

. 
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 CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

O exercício profissional Técnico de enfermagem. Conhecimentos de biossegurança. Código de 
Ética profissional. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano. 
Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais (fezes, urina, sangue, catarro). Rotina, 
funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para esterilização e 
desinfecção de materiais. Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica de 
administração e infusão de medicamentos. Noções de efeitos colaterais e adversos de 
medicamentos. Fundamentos e técnicas de enfermagem. (Sinais vitais; antropometria; técnicas 
de restrições de pacientes; bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: 
drogas, soluções, cuidados, efeitos colaterais, técnicas preparo e administração; cuidados de 
enfermagem nos atendimentos de urgência: hemorragia, ferimento choque, queimaduras, 
parada cardio-respiratória, envenenamento e mordeduras de animais, fraturas, luxações, perda 
de consciência; transporte de acidentados; pacientes psiquiátricos; desmaios. Rotina de 
imunização (calendário básico de vacina). Noções de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 

 CARGO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 

1 - Cálculo do consumo de materiais; 2 - Classificação das tintas existentes no mercado e suas 
aplicações; 3 - Dimensionamento de cabos e disjuntores; 4 - Dimensionamento de tubulações e 
componentes hidráulicos; 5 - Dispositivos de Proteção e Comando de Circuitos Elétricos; 6 - 
Instalação de sistema de telefonia e redes; 7 - Instalações Elétricas básicas em residencial e 
predial; 8 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários; 9 - Interpretação de planta e esquema 
elétrico; 10 - Interpretação de planta hidráulica; 11 - Norma Regulamentadora NR10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 12 - Prática em repintura e pequenos 
reparos em alvenaria; 13 - Quadros de força e iluminação; 14 - Segurança do Trabalho (Noções 
de primeiros socorros e Prevenção de acidente de trabalho). 15 - Segurança e prevenções em 
serviços de eletricidade; 16 - Sistema de Águas Pluviais; 17 - Tubos de Esgoto Predial – EB 608 
(NBR-5688) – Especificação: tubos e conexões de PVC rígido para Esgoto Predial e Ventilação, 
NB 19 (NBR-8160) – Procedimento: Instalações prediais de Esgotos Sanitários; 18 - Tubos de 
PVC Roscável/Soldável – EB 892 (NBR-5648) – Especificação: tubos e conexões de PVC rígido 
para instalações Prediais de Água Fria, NB 92 (NBR-5626) – Procedimento: instalações prediais 
de água fria; 19 - Utilização de instrumentos de medição (Multímetro);  
 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de órgãos e aparelhos do corpo humano. 
Esqueleto humano, ossos e articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e 
inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos circulatório e respiratório e sistema 
glandular. fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica Radiológica: Equipamentos de 
Raios-X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e 
computadorizado. Princípios da tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências, específicas e 
técnicas rotineiras para exames gerais e específicos. Física atômica elementar, Física das 
radiações. Eletricidade e eletrônica. Física e eletrônica aplicada à produção de Raio-X, ampola de 
Raio-X, transformadores e retificadores. Aparelhos de Raio-X, equipamentos e acessórios. Estudo 
das propriedades físicas dos Raio-X e suas aplicações práticas no campo de radiologia. - Higiene 
das Radiações secundárias, meios de proteção das radiações ionizantes, efeitos biológicos das 
radiações. 


