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ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

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

 
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. 
 
 
 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: TODOS OS 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: NÍVEL MÉDIO (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 2 – PÁGINA 10) 

 
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. 
 
 
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 4 – PÁGINA 11) 

 
Componentes de hardware e software de computadores. 
Microsoft Windows 8 e 10 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 e BrOffice.org Writer). Edição e formatação de textos (operações 
do menu: Formatar, Inserir tabelas, Exibir-cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e 
impressão, Ferramentas-ortografia e gramática). 
Planilhas eletrônicas (MS Excel e BrOffice.org Calc). Edição e formatação de células, manipulação 
de fórmulas matemáticas elementares, filtros, seleções e ordenação. 
Editor de Apresentações (MS PowerPoint e BrOffice.org Impress). 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 e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web, correio eletrônico.  
 
 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (PROFESSOR) 

 
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. 
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LEGISLAÇÃO DO SUS  
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 5 – PÁGINA 11) 
 

 
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. 
 
 

ATUALIDADES 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, 
tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, 
segurança, religião, cultura, artes e literatura e suas vinculações históricas do Brasil e do Mundo. 
Observação: Somente serão considerados os assuntos atuais ocorridos até o dia anterior do 
lançamento do edital. 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, 
tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, 
segurança, religião, cultura, artes e literatura e suas vinculações históricas do Brasil e do Mundo. 
Observação: Somente serão considerados os assuntos atuais ocorridos até o dia anterior do 
lançamento do edital.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  
 

 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

Profilaxia para evitar a transmissão e proliferação de doenças de vetores encontrados no lixo. 

Vigilância Sanitária de alimentos. Atuação dos agentes comunitários de saúde. Noções gerais de 

saúde pública. Noções sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamento. Fiscalização 

sanitária. Conhecimentos sobre os programas de saúde pública. Promoção da saúde 

considerando as situações e grupos mais vulneráveis. Sexualidade, reprodução humana e 

planejamento familiar. 

 

 CARGO: AGENTE DE LIMPEZA  

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. 
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 CARGO: MOTORISTA  DE VEÍCULOS PESADOS / MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
E MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

Lei nº 9503/97 e atualizações até dezembro de 2009 (CTB – Código de Trânsito Brasileiro): Das 
normas gerais de circulação e conduta, Da sinalização de Trânsito, Do registro de veículos, Do 
licenciamento, Da condução de escolares, Da habilitação, Das Infrações, Das penalidades, Das 
medidas administrativas, Do processo administrativo, Dos crimes de trânsito. Noções de 
Primeiros Socorros. Conhecimentos básicos em mecânica de automóveis. Manutenção e limpeza 
de veículos. 
 
. 
CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA  

Técnico de Tecnologia da Informação 1. Noções de arquitetura e funcionamento de hardware, 

memória, placas-mãe, chipsets, barramentos (ISA, PCI, PCMCIA, AGP, USB e FireWire), discos 

rígidos (IDE e SATA), monitores de vídeo, dispositivos de entrada e saída. 2. Instalação, 

configuração e utilização de periféricos: scanners, impressoras (matriciais, jato de tinta e laser), 

modems, mouses, teclados, projetores multimídia, dispositivos de armazenamento removível. 3. 

Sistemas operacionais Windows XP, Windows 7 e Linux: instalação, conceitos de administração, 

manutenção de contas/senhas, backup e atualização. Manipulação do registro do Windows. 4. 

Redes locais Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, Cabeamento par trançado categorias 5E e 

6, Redes sem fio (wireless 802.11), Elementos de interconexão de redes de computadores (hubs, 

switches e roteadores), Configuração TCP/IP de uma estação de trabalho (Linux e Windows). 

Ferramentas de testes de conectividade: arp, ifconfig/ipconfig, ping, traceroute, nslookup. 5. 

Conceitos Introdutórios da Arquitetura TCP/IP a) Modelo de Camadas b) Protocolos de Enlace c) 

Endereçamento e Roteamento IP d) Protocolos de Transporte 6. Noções de serviços em 

ambiente Linux e Windows: DNS, SMTP , POP3, HTTP, FTP , LDAP, DHCP. Plataforma Java: 

Conceitos, Ferramentas e instalação. 7. Análise de Algoritmos. 8. Estrutura de Dados: Pilhas, Filas 

e Árvores. 9. Modelagem Entidade-Relacionamento e Linguagem SQL. Banco de Dados 

PostgreSQL: Instalação e Configuração. 10. Programação Orientada a Objetos e Linguagem de 

Programação Java. 11. Interpretação de Diagramas UML. 12. Programação de páginas WEB: 

HTML e Java Script. 

 

 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. 
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 CARGO:  AUXILIAR DE ATENDIMENTO ODOTOLOGICO  

Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de 

saúde bucal em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em 

saúde bucal coletiva; recursos humanos em saúde coletiva; legislação e atribuições do THD; 

modelo de atenção em saúde bucal; epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; 

anatomia dental e funcionamento do corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; 

Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais; flúor: forma de 

utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; principais afecções da cavidade 

bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do THD na 

periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no 

atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção 

individual, processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, esterilização e 

manutenção de cadeia asséptica. 

 

 

 CARGO: ENFERMEIRO  

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: PSICÓLOGO 

A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências 
teóricas. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do 
psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seu métodos de trabalho. 
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas 
psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental. Psicologia do 
Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia Familiar – Criança e Adolescente. 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS. Psicologia Institucional e processo 
grupal. Código de Ética profissional do Psicólogo. Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida 
psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos 
resultados.Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, 
cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adultos. Psicodiagnóstico. Psicossomática. Teorias 
da Personalidade.Direitos e deveres do profissional: ética, cidadania e relacionamento 
interpessoal. 
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 CARGO: 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. isioterapia 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: ASSISTENTE SOCIAL 

 
O Serviço Social e interdisciplinaridade. Legislação Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei 
de Criação dos Conselhos de Assistência Social e dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e 
Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 
31 sociais. O papel do assistente social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; 
Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com 
comunidades: Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 
ensino e no Conselho Tutelar. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Ética no serviço público. Estatuto do Idoso.  
 
 
 
 CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL  

. A Trajetória da Orientação Educacional no Brasil: Origem e Evolução. II. Legislação educacional 
e estrutura e funcionamento do ensino. III. Educação e Filosofia. IV. Educação, Ética e Cidadania. 
V. Educação e Política. VI. Políticas Educacionais voltadas para a escola pública. VII. A Educação 
como fato social. VIII. Educação e Sociedade: continuidade e transformação. IX. Os agentes do 
processo educativo. X. Educação, trabalho e cidadania. XI. A Orientação Educacional no contexto 
sócio-político educacional brasileiro. XII. A Educação Básica no Brasil: acesso, permanência, 
inclusão e fracasso escolar. XIII. A Orientação Educacional na pedagogia crítico-social dos 
conteúdos. XIV. O desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e do adolescente: fases e 
implicações educacionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental (inclusive Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial) e do Ensino Médio. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
XV. A contribuição do Orientador Educacional para a democratização do ensino no exercício de 
sua função na Escola Pública. XVI. Propostas e alternativas para o fazer pedagógico do 
Orientador Educacional. XVII. O trabalho do Orientador Educacional junto à família e a 
Comunidade: limites e perspectivas. XVIII. O Orientador Educacional e a organização do trabalho 
na escola. XIX. Orientação Educacional no projeto escolar: o acompanhamento do processo de 
aprendizagem. XX. O Orientador Educacional e o processo de construção de projetos político-
pedagógicos. XXI. Lei Federal de Diretrizes e Bases nº. 9.394 de 20/12/96. XXII. Diretrizes e 
Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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 CARGO: PROFESSOR NIVEL PIII 

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, Ensino Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e 
Adultos (Constituição Federal/88); Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; 
Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas; Projeto Político Pedagógico. Matemática 
elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais. Operações com 
números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Conjunto dos 
números racionais: frações e números decimais. Operações com números racionais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, massa, 
capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas 
planas. Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. 
História do Estado. 2. Aspectos relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. 4. 
Atualidades do Estado e do Brasil. 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 e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-
aluno). Os grupos dos alunos. O ensinoaprendizagem 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. As tendências pedagógicas na educação; 
Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus 
componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação 
inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de 
Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, 
Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas 
Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na 
área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da 
Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário.  
 
 CARGO: AGENTE DE VIGILANCIA  

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o material mantido 
sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros; 
Noções básicas de segurança; Noções básicas de vigilância. 
 
 CARGO: ASSISTENTE ADMINSITRATIVO  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, 
requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de correspondência. CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS: Características – Licitações – Princípios Gerais – Modalidades. SERVIDORES 
PÚBLICOS: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime Trabalhista. Expediente Funcional e 
Organizacional. Material de Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Conceito de 
Documentação e sua Terminologia. Noções de recebimento e transmissão de informações. 
Noções básicas de informática: editores de texto (Word) e planilhas eletrônicas (Excel). Noções 
básicas de relações humanas no trabalho e atendimento ao público. Ética profissional. 



 
ESTADO DO TOCANTINS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS  
CNPJ Nº 000.038.480.0001-74 
INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 

IMA - INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 
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 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de 
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; 
Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da 
Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de 
colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e 
Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: 
Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: 
sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; 
Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de 
Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; 
Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. 4 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente 
cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
 CARGO: 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: GARI 

Conservação e limpeza de áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros municipais. 
Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ferramentas e equipamentos da área. Limpeza 
de equipamentos e conservação de materiais. Noções de capinação, transporte de entulhos e 
varrição. Segurança no Trabalho. Serviços Gerais de Limpeza. Prática Geral em Limpeza 
Pública. 
 
 CARGO: 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. 


