
EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 
As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital foram baseadas no nível de  escolaridade 
exigida para cada cargo. Como Bibliografias serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, 
dicionários, atlas geográficos, periódicos e ainda informações veiculadas pelos meios de comunicação e 
internet. O candidato tem livre escolha para consulta de Bibliografias referente ao conteúdo programático. 
 
I - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 
 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de Textos; Uso de maiúscula e minúscula; 
consoantes e vogais; aumentativo e diminutivo de palavras; sinais de pontuação; divisão silábica de 
palavras e respectiva classificação quanto ao número de sílabas; singular e plural; substantivo próprio e 
comum; antigos; adjetivos; sinônimos e antônimos; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Grafia. 
 
2. MATEMÁTICA: Operações com números inteiros e fracionários. Sistemas de medidas usuais. Números 
relativos. Regras de três simples. Porcentagem. Equação do 1o grau. Figuras iguais e desiguais. Dezena, 
centena, milhar, dúzia. Sistema de Medida: massa, volume. Números pares e impares. Resolução de 
problemas. Raciocínio Lógico. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: Noções de segurança individual e coletiva de trabalho; Conhecimentos 
básicos sobre a rotina de trabalho compatível com a sua função; Direitos e Deveres; Equipamentos; 
Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função. Atualidades, política do Brasil e do Estado Goiás; 
Noções de cidadania, higiene e saúde; História do Brasil do Estado de Goiás e do Município de São 
Francisco de Goiás, riquezas, economia, aspectos, personalidades, pontos turísticos; Noções de Hierarquia. 
Ecologia e Meio Ambiente. 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
4.1 MOTORISTA I e MOTORISTA II - Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código 
Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Sinalização horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções 
básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo técnico, psicológico e educacional como 
usuário da via. A Via: sua importância para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo 
pedestre. O Veículo: seu conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e 
manutenção. O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias 
de circulação. A direção defensiva, sua importância para a segurança do trânsito; tipos de habilitação; O 
uso dos equipamentos obrigatórios e os acessórios de segurança. O comportamento específico do 
condutor no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. Controle das 
condições de funcionamento do veículo – troca de pneus, cinto de segurança, óleo, bomba d´água, circuito 
elétrico etc. – e encaminhamento ao serviço especializado, quando for o caso. 
  
4.2 OPERADOR DE MÁQUINA: Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das 
infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com as máquinas; Noções de 
mecânica pesada. Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; conhecimento e 
manipulação de trator, trator de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e 
outros, e implementos agrícolas em geral; operação e manutenção preventiva dos equipamentos 
automotivos- Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: 
leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc.; Diagnósticos de falhas de 
funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Normas de segurança do 

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Cozinha; Gari; Guarda Vigilante; Jardineiro; Motorista I;  Motorista II 
e Operador de Máquina. 
 



trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. Primeiros socorros. Direitos e 
deveres do funcionário público.  
 
II. ENSINO MÉDIO COMPLETO: 
 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura, interpretação e compreensão de textos, Princípios de coesão e de 
coerência textuais, conhecimentos de princípios normativos da língua, pontuação, acentuação, ortografia, 
elementos mórficos,construção dos períodos simples e composto ; coordenação e subordinação, regência 
verbal, sintaxe da colocação (próclise, ênclise e mesóclise). 
 
2. MATEMÁTICA: Aritmética: sistema de numeração decimal; divisibilidade; m.d.c. e m.m.c.; operações 
com números naturais e com números fracionários; problemas envolvendo operações com números 
naturais e números; Geometria:  reconhecimento das figuras planas; área e perímetro das figuras planas. 
Unidade de medidas: comprimento, superfície, volume, tempo, massa e capacidade. Matemática 
Comercial: razão e proporção; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples. Álgebra: 
expressões algébricas; equações e sistemas de 1º e 2º graus; problemas de 1º e 2° graus. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e 
internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. História e geografia do 
Brasil, do Estado de Goiás e do Município de São Francisco de Goiás. Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
4.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Direito Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais, dos Partidos 
Políticos, dos Municípios, da Administração Pública, das Finanças, da Seguridade Social, da Saúde, da 
Educação - Direito Administrativo: Contratos Administrativos e Licitação Pública, Domínio Público, Normas 
gerais do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços do Município, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Noções Básicas de contabilidade Pública, Pronomes de Tratamento, Fechos para 
Comunicações, Identificação de Signatários, Memorando, Aviso, Exposição de Motivos, mensagem, 
Telegrama, Fax, Correio Eletrônico, Técnica Legislativa, Atos Normativos, Lei Ordinária, Lei Complementar, 
Lei Delegada, Medida Provisória, Decreto Legislativo, Decreto, Portaria, etc. Noções de atendimento ao 
público interno e externo com qualidade; Noções em arquivos, ofício, portarias, decretos, edital, 
comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas em geral, atas, circulares, tabelas, 
gráficos, memorandos - Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas eletrônicas, 
conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows e XP, conhecimentos básicos de 
Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do 
Windows Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet. Legislação 
para estudo: Constituição da República Federativa do Brasil e suas Alterações; Lei Orgânica do Município. 
Legislação Complementar: Lei 8.666/93; Lei 9.394/96 e suas Alterações; Lei 9.424/96 e suas Alterações; Lei 
Complementar N° 101/2000 e suas Alterações; Lei 4.320/64. 
4.2 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Política de Saúde no Brasil: princípios, diretrizes e a inserção dos 
Serviços de Enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Atribuição do profissional auxiliar de 
enfermagem e sua inserção na equipe de saúde. Funcionamento dos Sistemas: Locomotor, Pele e Anexos; 
Sistema Cardiovascular, Sistema Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Urinário e Órgãos Genitais, 
Sistema Nervoso, Sistema Sensorial e Sistema Endócrino, para prestar informações e executar 
procedimentos. Instrumentos para a ação profissional: agentes infecciosos e ectoparasitos: vírus, 

Cargos: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Enfermagem; Coordenador de Cursos Profissionalizantes; Fiscal 
Sanitário; Monitor 

 



bactérias, fungos, protozoários e artrópodes (ectoparasitos). Principais doenças transmitidas por vírus, 
bactérias, fungos, protozoários e artrópodes (ectoparasitos). O meio ambiente: saneamento básico, 
esterilização e desinfecção. A equipe de trabalho: a comunicação, a liderança dentro da equipe e a 
articulação com cliente, a família e a comunidade. Fundamentos da Assistência de Enfermagem: 
verificação de temperatura, pulso, respiração e pressão arterial; princípios da administração de 
medicamentos: via oral, sublingual; via cutânea; via ocular, via otológica; via vaginal; via retal; via 
parenteral; via intradérmica (subcutânea, intramuscular, endovenosa). Aplicação de oxigenoterapia, 
nebulização e calor ou frio. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós operatório. Assistência pós-
morte: preparo do corpo e assistência a família. Unidade do paciente: limpeza e preparo; cama aberta, 
fechada e de operado. Higienização do paciente: oral; cabelo e couro cabeludo; banho de leito e de 
aspersão. Medidas de conforto e segurança do paciente: prevenção de escaras e deformidades; restrição 
no leito e transporte de paciente. Medidas antropométricas em crianças e adultos. Controle hídrico: 
líquidos ingeridos e eliminados. Técnicas assépticas: lavagem de mãos e manuseio de material esterilizado. 
Atividades de limpeza, desinfecção e esterilização: unidade do cliente e central de material. 
Acondicionamento de roupas, materiais e equipamentos contaminados para desinfecção. Montagem de 
material, coleta e encaminhamento de exames (fezes, urina, escarro, secreções). Posições de exames. 
Tratamento de feridas. Conservação e aplicação de vacinas. Assistência de enfermagem à saúde da criança 
e do adolescente; à saúde da mulher; à saúde do adulto e do idoso. Uso de equipamentos de proteção 
individual, precauções e bloqueios. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Noções de administração 
e gerência de enfermagem. 
 
4.3 - FISCAL SANITÁRIO: Noções básicas e conceitos fundamentais de Saúde e Vigilância Sanitária. Biologia. 
Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Conhecimentos em Legislação sanitária e higiênica. 
Qualidade da água. Limites de indicadores pela OMS. Noções de tratamento de água de abastecimento. 
Controle de poluição da água. Controle da higiene das habitações. Sistemas de esgotos sanitários. 
Tratamento de águas residuais. Resíduos sólidos e limpeza pública. Medições, Instrumentação e Controle 
de poluição do ar. Sistemas de disposição e de tratamento de lixo. Métodos de controle e prevenção de 
zoonoses. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas. Medições de impactos ambientais. 
Conceitos de engenharia e segurança do trabalho, EPI - equipamentos de proteção individual e EPC – 
equipamentos de proteção coletiva. Instrumentação. Transporte, manuseio e acondicionamento de cargas 
perigosas; normas. Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access; 
Internet. 
4.4 – MONITOR: Diretrizes e Bases da educação nacional (Lei Federal n.º 9.394/96); Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90); Noções de Planejamento de atividades; Os brinquedos; Normas 
para utilização dos brinquedos; Normas de Segurança; Desenvolvimento Físico e Motor; Hábitos de 
higiene. Alimentação. Adaptação à escola: escola e família. Primeiros Socorros; Necessidades Básicas, 
Desenvolvimento Cognitivo; Desenvolvimento da Linguagem; o Recém-Nascido: Necessidades e Reflexos; 
Desenvolvimento Emocional, Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Intelectual, Crescimento e 
Desenvolvimento; Tentativa de Treinamento Precoce; Maturação e Aprendizagem.  
 
IV. ENSINO SUPERIOR: 
 
 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Analise de texto - compreensão de texto, significado contextual das 
palavras e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. Formação das palavras: derivação, 
composição e outros.   Fonologia - acentuação, ortografia, encontros consonantais; Dígrafos; Morfologia - 
Classes gramaticais uso e emprego. Sintaxe - introdução a sintaxe (frase, oração e período) Termos 
integrantes e acessórios da oração. Vocativo. Classificação de orações coordenadas e subordinadas.  
Concordância Verbal e Nominal, Regência Verbal e Nominal. 

Cargos: Assistente Social;  Enfermeiro; Fisioterapeuta; Farmacêutico; Gestor de Resíduos Sólidos; Médico Clínico 
Geral; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; Professor P-III 

 



 
2. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, 
cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e 
cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e 
internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. História e geografia do 
Brasil, do Estado de Goiás e do Município de São Francisco de Goiás. Atualidades. 
 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
3.1 – ASSISTENTE SOCIAL: Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; A prática profissional do 
Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise e 
fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x 
Prática Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, 
grupos e segmentos populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço 
Social. Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política 
Social e planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e  o Estado; movimentos 
sociais; a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social: saúde, 
habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e 
acompanhamento na área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos. 
Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O 
Assistente Social no desempenho das funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O 
Serviço Social e as relações de trabalho: o papel do  profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de 
produtividade, o coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração de 
benefícios. Ética e Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os 
preceitos éticos enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Conhecimentos de 
Saúde Pública: Políticas de saúde. O SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão (financiamento e 
controle social). Municipalização da Saúde. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. NOB - SUS 1/96. NOAS - SUS 01 /02. 
Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes. Constituição Federal (Título VIII – 
Da Ordem Social). Estatuto dos Servidores Públicos MunicipaL. Noções elementares do Sistema 
Operacional do Windows; Word; Excel; Access; Internet. 
3.2 - ENFERMEIRO: Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação 
profissional. Programa nacional de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de 
frio.Atenção á saúde da criança:  crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, 
doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, 
doenças endócrinas, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. 
Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de 
enfermagem (avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no 
cuidado ao paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na 
saúde e na doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – 
Princípios, diretrizes e legislação; vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância 
sanitária.Planejamento e programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, 
IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e 
emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus:crises 
hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo cranioencefálico.Acidentes com animais 
peçonhentos. Administração em enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e administração de 
medicamentos. Desinfecção, antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e equipamentos .Limpeza 
hospitalar. Legislação  e  Ética  profissional,  Lei  7498/86,  NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 
8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) 
– Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do  SUS  e  de  Gestão  –  Port  MS  399/2006. 
Constituição Federal (Art. 196 à 200). Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
3.3 – FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia-geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações. 
Termoterapia, fototerapia,  hidroterapia. Massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e eletroacupuntura. 



Manipulação vertebral. Traumatologia: fraturas, luxações, entorses, distensões, lesões ligamentares, lesões 
meniscais, artroplastias, ligamentoplastias patológicas, patelo-femurais. Fisioterapia em neurologia; 
acidente vascular cerebral; lesões medulares; paralisia facial periférica; miopatias; neuropatias. Fisioterapia 
em reumatologia; bursites, tenossinovites, tendinites, osteosporose, artrose, febre reumática, artrite 
reumatóide, algias vertebrais. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; dismenorréia, menopausa, 
gravidez, período pós-parto (imediato e tardio). Fisioterapia em ortopedia; luxação congênita do quadril, 
pé torto congênito, deformidades da coluna vertebral, deformidades adquiridas nos pés e joelhos, doença 
de legge-perthes, doença de oosgood schater. Fisioterapia em pediatria; crescimento e desenvolvimento, 
retardo psicomotor, paralisia cerebral, tocotraumatismo, reflexos e reações mielomenangoceles, síndrome 
de marquio. Fisioterapia cardiovascular:  respostas do sistema cardiovascular ao esforço físico, 
programação de exercícios, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, patologias arteriais, venosas 
e linfáticas - amputação, mastectomias. Fisioterapia em pneumologia: patologia do sistema pulmonar; 
mecânica tóraxo-pulmonar. Fisioterapia em queimados: tipos de queimaduras, enxertos de pele, 
complicações, cuidados gerais. Caracterização das unidades de terapia intensiva. Caracterização do 
paciente grave e potencialmente grave. Equipamentos de suporte de vida. Papel do fisioterapeuta na 
terapia intensiva. Avaliação e monitorização em terapia intensiva. Fundamentos de suporte ventilatório. 
Fisioterapia e suporte ventilatório aplicado. Humanização, ética e bioética em terapia intensiva. Ética 
profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra 
equipes e atendimento ao público usuário. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;  Noções 
elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access; Internet. Constituição Federal (Art. 
196 à 200). 
3.4 – FARMACÊUTICO: Conhecimentos Específicos: Farmacodinâmica;  Anatomia e Fisiologia Humana; 
Farmacotécnica; Química Farmacêutica; Deontologia (Legislação Farmacêutica);  Conhecimentos básicos 
sobre Farmácia; Vigilância Sanitária: Portaria 344/98, Portaria 06/99; Noções de Anatomia e  Fisiologia 
Humana; O laboratório de Bioquímica; Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria;  
Obtenção de amostras; Eletroforese; Imunoeletroforese e Cromatografia; Determinações bioquímicas; 
Enzimologia Clínica; Provas funcionais; Análise de urina; Análise de cálculos; Líquido sinovial; Interferentes; 
Automação; Mecanismos Microbiológicos; Meios de cultura; Esterilização em Laboratório de Análise 
Clínica; Colorações; Coproculturas; Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da Garganta e 
Escarro; Hemoculturas; Exames do líquido cefalorraquidiano; Antibiograma; Autovacinas; A Bacteriologia 
de Anaeróbicos; Reação de Precipitação; Reação de  Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de 
Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo de elementos figurados do sangue; Estudo dos glóbulos 
vermelhos; Imuno-hematologia; Hemostasia; Protozooses intestinais e cavitárias do homem; Parasitoses 
sangüíneas e fissulares; Diagnóstico das helmintíases intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses; 
Micoses de localização superficial; Micoses profundas; Micoses sistêmicas. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais do Município. Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; 
Access; Internet. Constituição Federal (Art. 196 à 200). 
3.5 – GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Conhecimento da legislação Municipal, Estadual e Federal inerentes 
ao Cargo. Lei Orgânica do Município. Constituição Federal (Art. 225). Leis federais: n° 4.771/65 - Código 
Florestal; n° 9.605/98 - Crimes Ambientais. Decreto Federal: n° 3.179/99. Código do Meio Ambiente. 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município. Noções Elementares do Sistema Operacional do Windows; 
Word; Excel; Access; Internet 
3.6 – MÉDICO CLÍNICO GERAL: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial; cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e 
valvulopatias; arritmias cardíacas;Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva 
crônica; embolia pulmonar; pneumonias eabcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites virais e hepatopatias tóxicas; 
insuficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica; glomerulonefrites; 
síndrome nefrótica; litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e 
hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas suprarenais; distúrbios das 
glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota; 



Doenças infecciosas e erapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas; 
Psicologia médica; Farmacologia; Controle de Infecções Hospitalares; Medicina baseada em evidências; 
Intoxicações exógenas; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças neurológicas; AVC, 
polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; Doenças degenerativas e infecciosas do SNC; 
Emergências psiquiátricas. Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e 
municipalizações. 8º e 9º Conferência Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título 
VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.º 8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, 
suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O 
paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua 
aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil. 
3.7 – NUTRICIONISTA: Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no 
processo de desenvolvimento; nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, 
metabolismo, fontes, transporte e excreção. 2- Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, 
nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na infância e na 
adolescência; nutrição do envelhecimento. 3- Técnica Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, 
aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos 
preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. 4- Administração de Serviços 
de Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, 
distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: comando e 
supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, 
econômico e financeiro; ética profissional. 5- Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, 
individual e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi -
quantitativo; avaliação do estado nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, 
consumo de alimentos e graus de desnutrição; avaliação de consumos e hábitos alimentares. 6- Educação 
Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-culturais; antropologia social e conduta 
alimentar; hábitos alimentares regionais: fundamentos, evolução e modificação; programa de educação 
nutricional de trabalhadores e seus familiares. 7- Dietoterapia: modificação da dieta normal para 
atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados nutricionais na doença; interação 
entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado nutricional nos 
distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: 
traumatismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional 
congestivo, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no 
distúrbio metabólico, na hipertensão. 8- Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação 
e legislação de interesse do nutricionista; normas legais e técnico-operacional de higiene e segurança no 
trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais. 
3.8 – ODONTÓLOGO: Código de Ética. Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias nos níveis 
coletivo e individual. Aspectos evolutivos de odontologia como prática social. Odontologia social e 
preventiva: filosofia, suas políticas, estratégias, níveis de prevenção e aplicação. Medidas de controle de 
infecção no consultório dentário. Anatomia oral: conhecimento básico das estruturas. Procedimentos 
gerais do exame do paciente. Relação Cirurgião-Dentista - paciente: atitudes e técnicas educativas. 
Métodos de controle da placa bacteriana: técnica de higiene bucal e atividades educativas. Cárie dentária: 
etiologia, patogênese, métodos de prevenção e controle nos níveis individualizado e coletivo. Dieta 
cariogênica. Fluoretos como medicamentos em suas variadas formas e toxicologia. Doença periodontal: 
etiologia, patogênese, métodos de prevenção e controle e tratamento. Semiologia das lesões de mucosa 
bucal e exames complementares. Lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal: diagnóstico e 
técnicas cirúrgicas. Manifestações orais de doenças sistêmicas, candidíase, cistos e tumores 
odontogênicos. Pulpopatias: diagnóstico e tratamento. Periapicopatias e suas complicações. Tratamento 
das urgências e emergências em odontologia. Uso de fármacos: analgésicos, antimicrobianos e 
antiinflamatórios. Anestesia local: principais técnicas, tipos de anestésicos, uso de vasoconstrictores e 
complicações. Princípios gerais do preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. Princípios básicos 



de restabelecimento da função mastigatória e da estética do paciente. Materiais odontológicos 
restauradores: indicações e técnicas de uso. Exame radiológico dentário: requisitos e técnicas para 
tomadas radiográficas. Exodontias: dentes permanentes, decíduos, inclusos, incisões, extrações múltiplas e 
alveoloplastia. Epidemiologia em odontologia: coleta e análise de dados. Participação do Cirurgião-Dentista 
na equipe multiprofissional: em serviços de saúde, comunidade, escolas e creches. Utilização de pessoal 
auxiliar: tipos e funções. Odontologia baseada em evidência científica. Odontologia para o bebê: 
desenvolvimento do bebê. Conhecimentos protéticos e materiais utilizados. CONHECIMENTO GERAIS DA 
ÁREA DE SAÚDE: Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema 
Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos 
assistências de saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação compulsória. Constituição da 
República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei no 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei no 8142, de 
28 de setembro de 1990. Portaria MS no 2203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. Portaria MS 
no 3925, de 13 de novembro de 1998 – Manual para a organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Portaria MS nº 95, de 26.01.2001. 
3.9 – PSICÓLOGO: Código de Ética e Regulamentação da profissão. A Psicologia e a Saúde: o papel do 
psicólogo na equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de normalidade, produção de 
sintomas; Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Psicopatologia: aspectos estruturais e 
dinâmicos das neuroses, psicoses e perversões. Ações psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. Níveis 
de assistência e sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica. Entrevista psicológica: modalidades e 
objetivos; enquadre; papéis, suportes teóricos. Noções de psicopatologia: fenomenologia das dinâmicas 
emocionais; principais síndromes clínicas; alternativas em psicopatologia. Noções de psicoterapia: 
abordagens fenomenológicas existenciais; psicoterapias de base psicanalítica; psicoterapia breve. 
Organizações de trabalho: conceito, histórico, grupos; burocratização. Teorias motivacionais: Herzberg; 
Maslow, X e Y - McGregor. Possibilidades de atuação do psicólogo organizacional: seleção, descrição e 
análise de cargo; treinamento; avaliação de desempenho; diagnóstico organizacional. Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia ns. 01 0/2005, 007/2003, 018/2002 e 001/1 999. Trabalho em Grupo 
abordando as habilidades sociais. 
3.10 – PROFESSOR P-III: Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 
1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227 a 229); Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal 11.494 de 20 de 
junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 11 de setembro de 2001. Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica;Decreto nº 6.094/07 - Dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Todos pela Educação.Resolução CNE nº 01/01 - Diretrizes para a 
Educação Especial. Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 
02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial; Parecer CNE/CP nº 03/04 e 
Resolução CNE/CP nº1/04 - Institui as diretrizes curriculares nacionais para a Educação das relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. PCN’s e orientações curriculares 
nacionais. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional, 
caracterização e concepções básicas da ciência psicológica, as principais escolas de psicologia e seu 
aproveitamento no processo de aprendizagem, o papel social da escola, as influências das teorias 
psicológicas na Educação, a percepção do sujeito nos diversos enfoques: empirista, inatista, interacionista, 
psicologia genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e 
suas implicações prático-pedagógicas, a relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento em Vygotsky: 
contribuição para o ensino escolar, Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, Planejamento e Projeto Pedagógico da Escola, Concepções de currículo, Gestão Democrática, 
Avaliação e Aprendizagem, Avaliação Continua, investigativa e diagnóstica, Avaliação como momento de 
aprendizagem, paradigma da avaliação emancipatória, As grandes questões da Escola Pública atual: acesso 
e permanência, reprovação e evasão, Tendências atuais da Administração Escolar, da Supervisão e da 



Orientação Educacional. Didática e Legislação: A didática na formação do educador; planejamento 
educacional e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a realidade escolar; a avaliação do 
processo seletivo x aprendizagem. 
 
 


