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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CATEGORIA FUNCIONAL
 Agente de Trânsito
 Auxiliar de Consultório Dentário
 Agente de Endemias

Nº DE
QUESTOES

PESO

Língua Portuguesa

10

1,0

10

Noções de Direito Constitucional

05

1,0

05

Informática

05

1,0

05

Conhecimentos Específicos da Área

20

1,0

20

DISCIPLINA

TOTAL

40

PONTOS

40

LÍNGUA PORTUGUESA (10 QUESTÕES)
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Acentuação Gráfica.
Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo.
Emprego de tempo e modo verbais. 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. Sintaxe do período simples e composto.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (05 QUESTÕES)
Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Título II - Dos Direitos E Garantias Fundamentais - Capítulo I Dos Direitos E
Deveres Individuais e Coletivos.
INFORMÁTICA BÁSICA (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 2013). Windows 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO: Código de Trânsito Brasileiro. Referência Bibliográfica: Lei 9.503/97 – Código de
Transito Brasileiro: Capítulo II – Do sistema nacional de trânsito: art.24; capítulo III – Das normas gerais de
circulação e conduta: art. 26 até o art. 30; capítulo IV – dos pedestres e condutores de veículos não motorizados: art.
68 até o art. 71; capítulo VII – Da sinalização de trânsito: art. 80 até o art. 90; capítulo XV – Das infrações: art. 161 até
o art. 255; anexo I – Dos conceitos e definições.
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Consultório
Odontológico 2 – Noções de boas maneiras 3 – Noções de agendamento 4 – Noções de tipos de pacientes 4.1 - Fases
de desenvolvimento das crianças 4.2 – Acolhimento do paciente 4.3 - Harmonia e humanização na clínica
odontológica 5 – Noções de Anatomia Bucal 6 – Material equipamento e instrumental 7 – Fatores de risco no trabalho
e formas de prevenção 7.1 – Fatores Biológicos - contaminação 7.1.1 – através de inalação, 7.1.2 - ferimentos na pele
7.1.3 - contato saliva e sangue 7.1.4 - instrumentos contaminados. 8 – Noções de ergonomia aplicados à odontologia
8.1 – Posições do paciente 8.2 – Posições do operador e instrumentador 9 – Trabalho com pessoal auxiliar no
atendimento individual do paciente 9.1 – Noções de trabalho em equipe 9.2 – Objetivos e princípios do trabalho a 4
mãos 9.3 – Técnicas de trabalho a 4 mãos 9.4 – Noções de instrumentação 10 – Noções de manutenção de
equipamento odontológico 10.1 - Composição básica de um consultório odontológico 10.2 – Unidade de produção de
ar comprimido – funcionamento e cuidados com compressor de ar. 10.3 – Cadeira odontológica e equipo 11 – Noções
de higiene, limpeza e assepsia. 12 – Noções de biossegurança. 13 – Noções de esterilização de instrumental.
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS: 1. Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. 2. Noções
básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis. 3. Noções básicas sobre as doenças
transmitidas por vetores e as medidas de prevenção dessas doenças. 4. Noções básicas sobre doenças de notificação
obrigatória: Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Febre amarela, AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas,
Esquistossomose, Hepatite B/C, Sarampo, Tétano, Hanseníase 5. Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente.
6. Conhecer calendário básico de vacinação da criança. 7. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. 8.
Atribuições do Agente de Combate às Endemias. Reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco;
Endemias e doenças re-emergentes; Programa Nacional de Controle da Dengue; Controle de roedores em áreas
urbanas; Animais Peçonhentos:noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros.












QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I (SAÚDE)
Nº DE
CATEGORIA FUNCIONAL
DISCIPLINA
PESO
QUESTOES
Língua Portuguesa
10
1,0
Assistente Social
Noções de Direito Constitucional
05
1,0
Biomédico
Legislação do SUS
05
1,0
Farmacêutico Bioquímico
Dentista
Enfermeiro
Fonoaudiólogo
Médico
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional

TOTAL

40

PONTOS
10
05
05

20

40

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.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (05 QUESTÕES)
Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Título II - Dos Direitos E Garantias Fundamentais - Capítulo I Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos.
LEGISLAÇÃO DO SUS (05 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.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO: 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: 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.
CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO: Farmacologia Geral: Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e
modos de ação. Classes, modos de ação, toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações
medicamentosas de fármacos que atuam no(a): Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central, sistema
cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária. Boas práticas de produção,
controle de qualidade, distribuição, dispensação de medicamentos e legislação pertinente. Controle de Qualidade de
Medicamentos: Análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos.
Validação de Processos e Métodos Analíticos. Legislação pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos:
composição química dos alimentos, suas propriedades nutricionais e funcionais; Análise e controle de qualidade de
alimentos; Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por órgãos
competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional do
Farmacêutico; código de Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6390, de 23 de setembro de
1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores Públicos.
CARGO: MÉDICO: 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.
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CARGO: 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: 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.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO: 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: TERAPEUTA OCUPACIONAL: 1. Conteúdos básicos das ciências biológicas: anatomia humana; bioquímica;
citologia; histologia e embriologia. 2. Prática da Terapia Ocupacional. 3. Fundamentos da Terapia Ocupacional. 4.
Constituição do Campo. 4.1 Tendências contemporâneas em Terapia Ocupacional. 5. Atividades e recursos
terapêuticos: atividade lúdica; recursos tecnológicos; próteses e órteses; psicomotricidade. 6. Terapia Ocupacional no
Campo Social. 7. Terapia Ocupacional em Saúde do Trabalhador. 8. Terapia Ocupacional e Deficiência Mental. 9.
Terapia Ocupacional e Reabilitação Física: abordagens terapêuticas neuromotoras e ortopédicas. 10. Terapia
Ocupacional no contexto hospitalar. 11. Terapia Ocupacional aplicada a gerontologia e geriatria. 12. Interface arte e
saúde.
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CARGO: BIOMÉDICO: 1 Bioquímica. 1.1 Dosagens hormonais e de enzimas. 1.2 Eletroforese de hemoglobina,
lipoproteínas e proteínas. 1.3 Equilíbrio ácido‐base. 1.4 Propriedades da água. 1.5 Radicais livres. 2 Hematologia. 2.1
Testes hematológicos. 2.2 Automação em hematologia. 3 Imunologia. 3.1 Alergias. 3.2 Avaliação da função imune. 3.3
Carcinogênese. 3.4 Doenças auto‐imunes. 3.5 Leucemias. 4 Microbiologia da água e dos alimentos. 4.1 Métodos de
análise. 4.2 Parâmetros legais. 5 Microbiologia médica. 5.1 Bacteriologia, virologia e micologia. 6 Urinálise. EAS.
Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 7 Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 8 Preparo de
vidraria, reagentes e soluções. 9 Preparo de meios de cultura. 10 Equipamentos: princípios e fundamentos. 10.1
Potenciômetros. 10.2 Autoclaves e fornos. 10.3 Microscópios. 10.4 Centrífugas. 10.5 Espectrofotômetros e leitores de
Elisa. 10.6 Termocicladores. 10.7 Citômetros de fluxo. 10.8 Filtros, destiladores e purificação de água. 10.9
Cromatografia e eletroforese.
CARGO: DENTISTA PERIODENTISTA: 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: DENTISTA PROTESISTA: 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, 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.
CARGO: DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL: 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.
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA: 1 Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2 Biossegurança. 3 Radiologia:
técnica radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento
da cárie dental. 4 Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular;
proteção do complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. 5 Periodontia: anatomia do
periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao
diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica;
epidemiologia. 6 Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos
conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. 7 Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia;
pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 8 Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico,
tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica,
diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção
à saúde de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas.
Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. 9 Cariologia:
etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção. 10 Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia:
princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações. 11 Anestesiologia: técnicas
anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e
complicações em anestesia odontológica. 12 Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e
tratamento. 13 Farmacologia odontológica: Farmacologia eTerapêutica Medicamentosa. 14 Ética Odontológica.
Código de Ética Odontológica, 2013. 15 Bioética. 16 Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria;
Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo
dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática.

QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (GERAL)
CATEGORIA FUNCIONAL

 Médico Veterinário
 Bibliotecário
 Educador Físico

Nº DE
QUESTOES

PESO

Língua Portuguesa

10

1,0

10

Noções de Direito Constitucional

05

1,0

05

Informática

05

1,0

05

Conhecimentos Específicos da Área

20

1,0

20

DISCIPLINA

TOTAL

40

PONTOS

40

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.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (05 QUESTÕES)
Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Capítulo I Dos Direitos e
Deveres Individuais E Coletivos.
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INFORMÁTICA (05 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 (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 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e
grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de
notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento
de programas sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e
análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal;
Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos);
Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para
salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança
(inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem
animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para
animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite;
Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por
alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos
de origem animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos.
CARGO: BIBLIOTECÁRIO: 1. Conceitos básicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação; 2. Ética profissional; 3.
Biblioteca Pública, Biblioteca Escolar, Biblioteca Universitária, Biblioteca Especializada; 4. Planejamento do espaço
físico; 5. Estabelecimento de políticas para o desenvolvimento de coleções: seleção, aquisição e descarte; 6. Avaliação
de coleções; 7. Tipologia, fatores e critérios que afetam a formação e desenvolvimento dos acervos; 8. Intercâmbio
entre bibliotecas; 9. Direitos autorais; 10. Conservação e restauração de documentos; 11. Tipologia e finalidade das
fontes bibliográficas; 12. Critérios de avaliação de obras de referência em geral; 13. Utilização de fontes de
informação: enciclopédias, dicionários, ementários, bibliografias, diretórios, anais, guias bibliográficos; 14.
Indexação: conceito, definição, linguagens documentárias, descritores, processos de indexação, tipos de indexação;
15. Resumos e índices: tipos e funções; 16. Classificação Decimal Universal (CDU): estrutura, princípios e índices
principais e emprego das tabelas auxiliares. Catalogação (AACR-2), catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos;
catalogação de multimeios: DVD, CD-ROM, fitas de vídeo e fitas cassetes; 17. Planejamento e elaboração de
bibliografia Técnicas de pesquisa, recuperação e disseminação da informação; 18. Comutação bibliográfica. ISBD; 19.
Catalogação cooperativa: programas nacionais e internacionais. Controle Bibliográfico Universal. Conversão
retrospectiva. Conceito do FRBR – Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos; 20. Tipologia das Linguagens
Documentárias: sistemas de classificação bibliográfica e classificações facetadas. CDD e CDU; 21. Indexação:
conceitos, características e linguagens; 22. Descritores, cabeçalhos de assunto, vocabulário controlado e Tesaurus;
23. Leis de incentivo à Cultura: Rouanet, Audiovisual, Mendonça; 24. Bibliotecas digitais.
CARGO: EDUCADOR FÍSICO: Noções de primeiros socorros. Voleibol: regras, sistema operacional, sistemas
ofensivos, regulamento, competição, histórico; Basquetebol: regras e regulamentos, competições, sistemas ofensivos,
sistemas defensivos, histórico; Handebol: regras, competições, sistemas de ataque e defesa, histórico; Atletismo:
regras, provas: corridas, saltos, arremessos, competições: Jogos regionais - abertos - olimpíadas, materiais; Natação:
regras, estilos, largadas, viradas, índices técnicos, revezamento; Futebol de salão: regras; regulamentos; competições;
sistemas ofensivos; sistemas defensivos; Futebol: regras, competições, regulamentos, sistemas ofensivos, sistemas
defensivos. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de
exercícios. Princípios norteadores da prática de exercícios em condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas,
ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da
saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do conteúdo, regras, métodos,
modalidades, apreciação, prescrição e avaliação.
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QUADRO 4 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR III (PROFESSOR)
CATEGORIA FUNCIONAL
 Professor Ensino Fundamental
(Zona Rural)

Nº DE
QUESTOES

PESO

Língua Portuguesa

10

1,0

10

Noções de Direito Constitucional

05

1,0

05

Conhecimentos Pedagógicos

05

1,0

05

Conhecimentos Específicos

20

1,0

20

DISCIPLINA

TOTAL

40

PONTOS

40

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.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (05 QUESTÕES)
Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Título II - Dos Direitos E Garantias Fundamentais - Capítulo I Dos Direitos E
Deveres Individuais E Coletivos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (05 QUESTÕES)
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; 2. Gestão e
financiamento da educação pública; 3. Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. Políticas de Incentivo ao
Ensino Superior; 5. Políticas de valorização dos profissionais de educação no Brasil; 6. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica; 7. Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena: legislação, estrutura e
organização; 8. Ensino Fundamental: estrutura, organização e Diretrizes Curriculares 9. Educação Infantil: diretrizes
políticas, desafios e implantação das Diretrizes Curriculares; 10. Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (ZONA RURAL): A educação básica no Brasil: acesso, permanência,
inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes
curriculares para o ensino fundamental. 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. Projeto Político Pedagógico. Metodologia e Didática
Aplicada as Disciplinas; 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.
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