ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES-PI
CNPJ: 06.554.208/0001-39
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Matemática
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto.
Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado.
Sintaxe do período simples.
MATEMÁTICA
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração.
Múltiplos e divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC. Regra de três simples.
Noções de lógica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS : Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas municipais;
limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a
prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre
produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução das limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos
serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e proteção individual; conhecimentos de
serviços de copa (preparação de café, chás, chimarrão); conhecimentos relacionados ao programa de alimentação
escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos
alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água, chimarrão) no ambiente de trabalho;
conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem
de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes internos; conhecimentos
acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços
de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino;
conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de
informática.
MOTORISTA COM HABILITAÇÃO “B” e “D”: Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito. Normas
gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar,
classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais
de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo
habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. IPVA, DPVAT.
Penalidades. Infrações. Crimes de trânsito. Disposições finais e transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições.
Anexo II do CTB Sinalização. Direção defensiva: Conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e
corretiva. Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de
acidentes. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força
centrífuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Equipamentos de segurança. Inspeção do veículo.
Veículo: equipamentos e acessórios. Primeiros Socorros.
VIGIA: Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de
segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; Conhecimento Básico da
Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; Noções de segurança; Noções de
Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções
de Ética Profissional. Direitos e deveres do servidor público. Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Atribuições do Vigilante. Equipamentos de proteção individual (EPI).

DISCIPLINA
Língua Portuguesa
Informática

QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL MÉDIO
Nº DE QUESTOES
PESO
15
1,0
05
1,0
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PONTOS
15
05
1

Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
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.
Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.
INFORMATICA
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores,
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para
realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.:
Word, Excel). Windows 8 e 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo; técnicas e métodos de
arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros informatizados; elaboração de
relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções de estoque. Noções básicas de estatística. Rotinas de
pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas e de escritório. Cadastro e licitações. Rotinas das áreas
administrativa e financeira. Organismos e autarquias públicas. Noções de Administração Pública. Noções sobre
funcionamento dos bancos e cartórios. Gestão da qualidade: análise de melhoria de processos. Gerenciamento e gestão
de equipes. Elaboração e manutenção de banco de dados. Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos
de escritório. Qualidade no atendimento ao público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de Comunicação.
Correspondência empresarial e oficial. Formas de tratamento. Abreviações. Documentos. Agenda.
DIGITADOR: Windows 8 e 10: Componentes da Área de Trabalho; Componentes das Janelas; Configuração do Painel
de Controle; Área de Transferência; Executando uma Aplicação; Gerenciamento de Arquivos no Windows Explorer;
Gerenciamento de Pastas no Windows Explorer; Gerenciamento de Lixeira; Formatação e Cópia de Discos; Calculadora;
Bloco de Notas; Paint; Utilização da Ajuda; Sistema de Menus; Atalhos e Ícones. Excel 2010/2012/2016: Atalhos e
Barra de Ferramentas; Formatação de Dados; Seleção de Células; Fórmulas e Expressões Matemáticas; Referências
Absolutas e Relativas; Intervalos Nomeados; Formatação Condicional; Funções de Usuário; Gerenciamento de
Arquivos; Impressão; Vínculos entre Planilhas; Proteção e Ocultação de Células; Gráficos. Word 2003/2007: Atalhos e
Barra de Ferramentas; Modos de Seleção de Texto; Formatação de Fonte; Formatação de Parágrafo; Inserção de
Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores e Numeração; Tabulação; Quebras; Texto em Colunas; Tabelas;
Modos de Visualização; Cabeçalho e Rodapé; Numeração de Páginas; Mala Direta; Índices; Verificação Ortográfica;
Localização e Substituição de Texto; Impressão; Modelos.
TÉCNICO/AUXILIAR EM ENFERMAGEM: Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos.
Necessidades básicas do ser humano. Interação do homem com o meio ambiente. Agentes patogênicos. Medidas
preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. A função do Auxiliar de
Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. 0ssistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo,
cateterismo, administração de medicamentos. Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros
utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); Conservação
de Vacinas de Soros (cadeia de frio). Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação.
Unidade de enfermagem. Central de material. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis,
obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica.. 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 - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Programa de Controle de Infecção Hospitalal.
AGENTE EPIDEMIOLOGICO: 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 reEdital de abertura nº 001/2019– Concurso Público Municipio de Joaquim Pires - PI
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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.
ATENDENTE ODONTOLOGICO: Abertura e fechamento do consultório, Atendimento ao cliente, Agendamento de
horários para pacientes. Contratos, recibos e notas fiscais, Controle de contas a pagar, Compras de materiais de uso em
consultórios, Confirmação de consulta Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de
higiene bucal junto a cadeira operatória;, Noções de boas maneiras e trabalho em equipe. Noções de agendamento,
Princípios de Sistema único de saúde. Noções básicas de informatica (Word e Excel).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento das famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento;
Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis
(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental). Saúde Bucal; Alimentação
e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: Transformações do Corpo Humano. Planejamento Familiar. Gestação, PréNatal e o ACS. Riscos na Gravidez. Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização. Puerpério: Um tempo
para o Resguardo. Direitos da Criança. Amamentação. Critérios de Risco Infantil. Crescimento e Desenvolvimento. Doenças
mais Comuns na Infância. Acidentes e Violência à Criança. Puberdade e Adolescência. Direito e saúde do Idoso. Prevenção
de Acidentes. Educação em saúde. Dengue.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Noções De Atendimento Ao Paciente, Agendamento. Noções De Harmonia E Humanização
Da Clínica Odontológica. Noções De Anatomia Bucal. Recepção Anamnese, Preenchimento Da Ficha Odontológica. Noções
De Diferentes Tipos De Perfil Psicológicos De Pacientes. Material, Equipamento, Instrumental. Fatores De Risco No Trabalho,
Formas de Prevenção. Noções De Ergonomia Aplicada À Odontologia. Trabalho Em Equipe, Princípios Do Trabalho A 4 Mãos.
Noções De Instrumentação. Noções De Manutenção Do Equipamento Odontológico. Noções De Higiene, Limpeza E Assepsia.
Noções De Assepsia. Noções De Biossegurança. Noções De Esterilização De Instrumental, Tipos: Químicos, Físicos. Técnicas
auxiliares de odontologia. Preparação do paciente. Manipulação de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do
campo preparatório. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e
manutenção dos equipamentos.
QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE PROFESSOR / EDUCAÇÃO
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
10
1,0
10
Conhecimentos Pedagogicos
10
1,0
10
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto.
Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de pontuação.
Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; Gestão e
financiamento da educação pública; Tendências e Concepções Pedagógicas; Projeto Politico Pedagógico Políticas de
valorização dos profissionais de educação no Brasil; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 1 º AO 5 º ANO : Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60
das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei Federal n.º 9.424, de 24 de
dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do magistério. Concepções de Educação e Escola. O ensino Fundamental de nove anos. Função social da escola e
compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação,
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planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo
ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização
da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola.
Parâmetros Curriculares Nacionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Histórico; Características e Importância Social; Tendências Pedagógicas da
Educação Física Escolar a partir dos anos 1980; A Educação Física no curso noturno; A Educação Física como
instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura; Educação Física e a pluralidade cultural. CULTURA CORPORAL
DE MOVIMENTO: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de
Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de
distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; danças populares
urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a
manifestações musicais; Esportes: Individuais: Atletismo; Natação; Coletivos: Futebol de campo; Futsal; Basquete;
Vôlei; Handebol. Esportes com bastões e raquetes; Técnicas e táticas; Regras e penalidades. Organização de eventos
esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: De manutenção da saúde; Aeróbica e musculação; de preparação e
aperfeiçoamento para a dança; De preparação e aperfeiçoamento para os esportes; Jogos e lutas; Ginástica olímpica e
rítmica desportiva. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos; conteúdos;
metodologia e avaliação escolar. Educação Física e educação especial. PRINCÍPIOS NORDESTEADORES PARA O
ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Inclusão; Diversidade; Corporeidade; Ludicidade; Reflexão crítica do esporte;
Problematização de valores estéticos.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA: ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: Espaço, paisagem, lugar,
região e território; O espaço geográfico e a materialização dos tempos históricos; Noções de astronomia; Localização e
orientação; Projeções cartográficas; Linguagem cartográfica; O espaço e suas representações; Cartografia temática;
Cartografia e a evolução tecnológica; Regionalização do espaço geográfico. AMBIENTE NATURAL E SEU REFLEXO NA
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: O sistema Terra e as inter-relações entre seus subsistemas – litosfera,
hidrosfera, atmosfera e biosfera; Tectônica das placas; A morfogênese do relevo terrestre e sua ocupação pelo homem;
As condições naturais do planeta e suas interações ambientais e sociais; Meio ambiente e sociedade; Domínios
morfoclimáticos e biomas: características, importância, aproveitamento e condições ambientais. A RELAÇÕES
SOCIOESPACIAISE A (RE)ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: Povoamento e expansão territorial brasileira; A
questão agrária e a organização do espaço no Brasil; O urbano e o rural: relações de interdependência; Dinâmica
populacional e a (re)estruturação sócio espacial; Desigualdades sócio espaciais; Urbanização e a estruturação do
espaço geográfico; Industrialização e seu reflexo no espaço geográfico; Setores produtivos e a organização da
sociedade; Matriz energética as questões ambientais; Comunicação e transportes no mundo globalizado. O IMPACTO
DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA SOBRE O (RE)ORDENAMENTO GEOPOLÍTICO E ECONÔMICO DO ESPAÇO
GEOGRÁFICO: Ordenamento geopolítico mundial; Globalização; Comércio internacional; Mercados regionais; Os atuais
fluxos de informação ;As redes sociais e sua influencia nas relações econômicas, sociais e culturais atuais; A questão
ambiental: conferências, debate, acordos, protocolos e a política ambiental brasileira. ESPAÇO GEOGRÁFICO
BRASILEIRO E DO PIAUI: Localização e situação. O ambiente natural: composição estrutura e dinâmica dos elementos
da paisagem: geologia, relevo, solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente
humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população. Produção, circulação e consumo de bens e mercadoria.
A urbanização, a regionalização e as relações internacionais brasileiros e do Piaui. PRODUÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO
GEOGRÁFICO: o espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento,
evolução e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria,
localização industrial, relações de trabalho no campo e na cidade.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS: A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem
como expressão do pensamento; Linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como interação; As
funções da linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua
oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa: origem e evolução; Constituição do léxico português;
Características do português no Brasil; Componentes da língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e
pragmático; Processo de formação de palavras em português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência,
concordância e colocação pronominal; Aspectos estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade:
coesão e coerência A coordenação e subordinação. Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações
discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de
Edital de abertura nº 001/2019– Concurso Público Municipio de Joaquim Pires - PI

4

significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros literários. As linguagens da literatura: poema, texto
narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: contexto sóciohistórico e análises de textos nos diversos estilos
literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo
(Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-Modernismo. Modernismo (fases). Literatura contemporânea.
QUADRO 4- ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL SUPERIOR –SAÚDE
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Legislação do SUS
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto.
Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de pontuação.
Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.
LEGISLAÇÃO DO SUS
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para
a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142,
de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras
providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
ENFERMEIRO: Ética e legislação profissional; Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica;
Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) – Sistema de classificação da prática profissional do enfermeiro;
Sinais vitais; Administração de medicações; Principais orientações para coleta de exames; Cuidados com os pacientes
domiciliares; Técnicas de curativo; Técnica de coleta de Papanicolau; Código de Ética de Enfermagem; Direitos e
Deveres do paciente; Programas de Saúde (do idoso, do adulto, da criança e do adolescente) Saúde da Mulher (prénatal, prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, DST); Assistência de
enfermagem materno-infantil; Doenças Transmissíveis; 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; Doenças Crônicodegenerativas
(diabetes, hipertensão); 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; Atribuições de profissionais
de enfermagem.
FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos técnicos inerentes à fisioterapia no contexto da Saúde Pública; Papel da
fisioterapia na Atenção Básica; Práticas e técnicas fisioterápicas; Ações e acompanhamento da população nos
diferentes ciclos de vida; Procedimentos de avaliação, diagnóstico cinéticofuncional, prognóstico e intervenção
fisioterapêutica , visando promoção, prevenção e reabilitação de disfunções nos níveis de órgãos e sistemas corporais
nas seguintes áreas: neurologia; traumatologia e ortopedia; reumatologia; cardiologia e angiologia; pneumologia;
pediatria; geriatria; dermatologia; ginecologia e obstetrícia. Assistência à saúde do trabalhador: doenças ocupacionais
relacionadas ao trabalho. Assistência fisioterapêutica domiciliar: atenção ao paciente acamado, orientações ao
cuidador. Trabalho em equipe interdisciplinar. Eletroterapia; Saúde Coletiva; Noções do Programa de Saúde da Família
(PSF); Leis e Diretrizes do NASF (Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família). O papel do Fisioterapeuta nos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Legislação e ética do profissional fisioterapeuta: Código de Ética e
Deontologia da Fisioterapia aprovado pela resolução nº 424, de 8 de julho de 2013.
BIOQUIMICO: Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e
proteínas. Equilíbrio ácido-base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia. Testes hematológicos.
Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese. Doenças auto-imunes.
Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica.
Bacteriologia, virologia e micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e
conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. 9 Preparo de meios de cultura.
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Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas.
Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. 1 Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de
água. Cromatografia e eletroforese.
CIRURGIÃO DENTISTA: Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica;
interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental.
Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo
requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. 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.
Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da
polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite,
abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 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. Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico,
tratamento e prevenção. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios cirúrgicos,
planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais;
anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia
odontológica. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia
odontológica: Farmacologia eTerapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica, 2013.
Bioética. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria:
semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de
restauração atraumática.
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 .
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. Sistema Único de
Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da
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República Federativa do Brasil – Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e
Medicina Geral. Saúde Pública. Medicina Social e Preventiva. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e
diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato
urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino,
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Código de Processo
Ético. Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a
Saúde da Família Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200) Sistema Único de Saúde (origem, princípios e diretrizes).
Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Legislação e ética profissional. Programas de Saúde Pública
(Vigilância Epidemiológica, Vigilância das Doenças Transmissíveis. Prevenção e controle da Dengue, Hanseníase e
Tuberculose, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Programa de Imunização. Doenças Crônicas degenerativas,
Saúde do Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso). Atendimento nas intercorrências: Abdômen Agudo;
Acidose Diabética; Angina pectoris; Doenças respiratórias agudas; Crise Hipertensiva; Hemorragia Digestiva; Infarto
Agudo do Miocárdio; Doenças cardiovasculares agudas e Reanimação Cardiopulmonar. Agravos sociais. Ações da
biossegurança e Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. Ética profissional e relações
humanas.
QUADRO 5 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL SUPERIOR GERAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Informática
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LINGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto.
Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de pontuação.
Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.
INFORMATICA
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores,
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para
realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.:
Word, Excel). Windows 8 e 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
ASSISTENTE SOCIAL: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e
formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço
Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas
sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética
Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política
Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
PSICOLOGO: Dimensão Ético Político da Assistência Social; Associando Conceitos de Intersetorialidade e Integralidade
Psicologia e Assistência Social. Atuação do Psicólogo no CRAS e CREAS. Gestão do Trabalho no SUAS. A psicologia como
ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Psicologia Social e os Fenômenos de
Grupo: a Comunicação as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional
e seus métodos de trabalho; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Código de Ética profissional do Psicólogo,
Norma Operacional da Assistência, SUAS e LOAS.
FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: Direito Tributário: conceito, autonomia, natureza, objeto de estudo; Os recursos
públicos: A Receita Pública originária e receita pública derivada, tarifas (preços públicos); O tributo: conceito,
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características, natureza jurídica, classificação dos tributos; Espécies de tributos: Impostos, Taxas, Contribuições de
Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais; Sistema tributário nacional: Competência tributária,
limitações constitucionais do poder de tributar, repartição da receita tributária; Legislação tributária: Vigência,
Integração, Interpretação e aplicação; Obrigação tributária: conceito, elementos, capacidade tributária, Domicílio, a
solidariedade tributária, Fato gerador, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória;
Responsabilidade tributária: Conceito, Responsabilidade por substituição, Responsabilidade por transferência, as
diversas modalidades de responsabilidade por transferência, responsabilidade por infrações; Crédito Tributário:
Constituição, lançamento tributário, exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, garantias e privilégios do
crédito tributário; Administração tributária: Fiscalização, Dívida ativa e Certidões negativas; Impostos federais,
estaduais e Municipais (Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e responsáveis).
Lei Organica Municipal.
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