
CONSURSO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA DE NOVA GLÓRIA 

                                                                               Realização:   

 

ANEXO V 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, não constituem a única 
fonte para a formulação das questões da Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-
se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o cargo. Como Bibliografia  serão 
admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e serão 
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato tem livre escolha para 
consultar bibliografia referente ao conteúdo programático. 
 
I - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  
  
 
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. 
Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância verbal e nominal. Crase. Regência, Ortografia. Pronomes de tratamento.  
 
2. MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. 
Múltiplos divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações e inequações 
de 1° e 2° graus. Sistemas lineares. Funções; gráficos exponenciais e logaritmos. Problemas. Sistema 
de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, taxas e montantes. Funções exponenciais e 
logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. Juros simples e compostos: capitalização e 
descontos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: 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 Nova Glória Fonte 
de Estudo: Livros, jornais, revistas, noticiários, Livros e/ou apostilas da história do município de Nova 
Glória – GO. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
 

CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
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4.1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Cadastramento familiar e Mapeamento;  finalidade e 
instrumentos; Conceito de territorialização, microárea e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; 
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 
Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e 
direito legais;Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde: 
Atenção a Grupos de: gestantes; Mães; Escolares; Hipertensos.Abordagem comunitária: mobilização e 
participação comunitária em saúde; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde da 
Família; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos 
assistências de saúde. Vigilância em saúde. Orientação quanto às medidas de saneamento. Água - 
abastecimento, tratamento, distribuição. Lixo - destino; Dejetos - destino; Controle de insetos e 
roedores.  Medidas de Controle das Doenças Transmissíveis. Doenças transmissíveis não imunizáveis 
e parasitárias; Doenças sexualmente transmissíveis; doenças transmissíveis imunizáveis. munização. 
Cadeia de frio; Indicação; Indicação e contra-indicação das vacinas; Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Política 
Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n°648/GM/2006, (Atribuições do ACS); Atribuições e 
postura profissional do ACS; Estatuto do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil arts. 
196 a 200. Lei 11.350 de 5 de Outubro de 2006. Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Nova Glória; Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Lei nº 8142, de 28 de 
setembro de 1990. Lei federal nº 10.424 de 15 de abril 2002. 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, Dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento de serviços correspondentes e regulamentando a assistência domiciliar no Sistema 
Único de Saúde.  
 
4.2 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS: Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções 
de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e 
saneamento básico; Endemias e epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue b) 
Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose e) malária; Prevenção primária das endemias 
acima citadas; Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas; 
Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas 
vigentes do Ministério da Saúde; Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a 
promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da 
população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. 
Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e 
estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua relação com 
processos educativos. Noções de ética e cidadania. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e a Lei Orgânica da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n°648/GM/2006, 
(Atribuições do ACE); Atribuições e postura profissional do ACE; Estatuto do Idoso; Constituição da 
República Federativa do Brasil arts. 196 a 200. Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Nova Glória; Lei 11.350 de 5 de Outubro de 2006. Lei nº 8080 de 19 de 
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setembro de 1990. Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990. Lei federal nº 10.424 de 15 de abril 2002. 
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, Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e regulamentando a assistência 
domiciliar no Sistema Único de Saúde.  
 
II – ENSINO MÉDIO: 
 
 
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação 
gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Abreviaturas e siglas. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. 
Graus do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas 
palavras (porque / por que/ porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ).  
Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, contração, conjunção e interjeição. Adjetivos pátrios. Pronomes pessoais, demonstrativos e 
possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras: 
Derivação, composição, abreviação ou redução, onomatopéia e hibridismo. Frase, oração e período. 
Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. 
Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações intercaladas ou 
interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 
colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro 
vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. 
Vocabulário. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem Vícios de 
linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Estilo individual-estilo de época. 
 
2. MATEMÁTICA: Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números 
ordinais. Números fracionários. Operações com frações. Regra de três simples e composta. 
Potenciação e radiciação. Fatoração. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. 
Expressões algébricas. Regra de três simples e composta. Equações de 2° grau. Equações envolvendo 
frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e 
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. 
Progressões (aritméticas e geométricas). Razão e Proporção. Juros simples e composto. Geometria. 
Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos 
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Trigonometria. Funções trigonométricas. Resolução de 
triângulos. Poliedros. Análise combinatória.  Probabilidade. Raciocínio Lógico. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: História Geral, do Brasil, do Estado de Minas Gerais e do 
Município Nova Glória – GO. Geografia Geral e do Brasil. Ciência e Tecnologia. Cultura Brasileira. 
Cultura Geral. Ciências Naturais. Meio Ambiente. Políticas públicas. Política Brasileira. Política 

CARGOS: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM  E 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
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Mundial. Artes. Atualidades. Mitologia. Fonte de Estudo: Livros, jornais, revistas e noticiários. 
Livros/apostilas da história do município de Nova Glória – GO, e demais. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
 
4.1 – Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Vistoria Administrativa. Noções Gerais de 
Fiscalização Ambiental. Saneamentos Básicos e Ambientais. Sistema de Abastecimento e tratamento 
de Água. Qualidade das Águas. Controle e Poluição das Águas. Sistema de Esgoto. Aterro Sanitário. 
Controle Ambiental/Critérios de Qualidade Ambiental. Vegetação. Desflorestamento. Desmatamento. 
Inspeção e fiscalização das instalações e funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde 
pública; vigilância de alimentos; vigilância sanitária de saneamento do meio ambiente. Noções Gerais 
e conceitos técnicos constantes do Código de Posturas do Município e demais legislação para o 
exercício do cargo. Lei Orgânica do Município de Nova Glória; Código de Posturas; Código de obras; 
Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Nova Glória; Lei nº° 
9.782/1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Constituição Federal Brasileira: Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Dos Municípios; Da Administração Pública; Dos 
Servidores Públicos; Dos Impostos dos Municípios; CARTILHA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
(www.anvisa.gov.br) e Noções básicas de informática. 
 
4.2 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do 
técnico de enfermagem no atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que fundamentam 
as ações do técnico de enfermagem; relacionamento interpessoal com o paciente; processo de 
educação em saúde; prevenção de acidentes; medidas de controle da infecção hospitalar. Supervisão 
em Enfermagem: ações do técnico de enfermagem na supervisão do pessoal auxiliar. Atuação do 
técnico de enfermagem na assistência: à mulher no período grávido-puerperal e a portadora de 
patologias específicas da gravidez e ginecológicas; ao recém-nascido; à criança e ao adolescente no 
processo de crescimento e desenvolvimento;  ao adulto e ao idoso com distúrbios clínicos, 
psiquiátricos. Doenças infecciosas e parasitárias, em situações cirúrgicas, emergenciais e de terapia 
intensiva. Ações do técnico de enfermagem no centro cirúrgico e central de material. Participação do 
técnico de enfermagem nos programas especiais de saúde: imunização e cadeia de frio; tuberculose, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; diabetes mellitus; hipertensão arterial;preparo 
e administração de medicamentos, medidas de higiene e conforto, cateterismos, punções, 
processamento de artigos, procedimentos de enfermagem em geral. Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecção digestiva, cardiovascular, respiratória, 
renal, endócrina e hematológica. Assistência de enfermagem a pacientes no pré, trans e pós-operatório. 
Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e 
atenção primária à saúde. Doenças de notificação compulsória. LESGISLAÇÃO: Ética e Legislação 
do Técnico em Enfermagem: aspectos éticos e legais que fundamentam o exercício profissional da 
enfermagem. Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Organização da 
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Nova Glória; Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei nº 8142, de 28 de 
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setembro de 1990. Portaria MS nº 2.203, 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. Portaria nº 2616/GM de 12/05/98. 
 
4.3 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de 
arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. 
Funções do Técnico em Saúde Bucal na Odontologia. Conhecimento da fisiologia da mastigação e 
deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e 
numérica Características gerais e idade de irrupção dentária. Meios de proteção de infecção na prática 
odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 
colonização da placa bacteriana. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e 
toxicologia. Primeiros Socorros em urgências odontológicas. Controle e prevenção de doenças bucais 
(cárie e doenças periodontais). Anatomia Dentária; Gengivite; Aftas; Cárie; Placa bacteriana; 
Mecanismo de ação do flúor;  Conceitos  sobre  técnicas  de escovação,  Pacientes especiais na área 
odontológica Anatomia dental e do periodonto. Características dos materiais restauradores dentais, 
restaurações dentais (amálgama, ionômero de vidro, resina restauradora e cimento de silicato). 
Biossegurança em odontologia, dieta e cárie. A cavidade bucal (anatomia e funcionamento). 
Ergonomia em odontologia. Utilização do flúor (selantes). Fundamentos de radiologia. Oclusão dental. 
Relação entre a restauração e a periodontia. Manuseio dos equipamentos. Ações educativas. 
Esterilização e desinfecção em odontologia: equipamentos e instrumental em odontologia: Direitos e 
Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal) Legislação: Lei nº 11.889 de dezembro 
de 2008 (Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em 
Saúde Bucal – ASB). 
 
 
III. ENSINO SUPERIOR: 
 
 
 
 
 
1. PORTUGUÊS: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: 
emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
2. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: História Geral, do Brasil, do Estado de Goiás e 
do Município de Nova Glória de Goiás. Geografia Geral e do Brasil. Ciência e Tecnologia. Cultura 
Brasileira. Cultura Geral. Ciências Naturais. Meio Ambiente. Políticas públicas. Política Brasileira. 
Política Mundial. Artes. Atualidades. Mitologia. Fonte de Estudo: Livros, jornais, revistas e 
noticiários. Livros/apostilas da história do município de Nova Glória de Goiás e demais. 
 

CARGOS: ENFERMEIRO – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO – MÉDICO - 
ODONTÓLOGO e PROFESSOR P-III 
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3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
 
3.1 – ENFERMEIRO GRADUADO: Introdução à Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem; 
Exercício de Enfermagem: Programa Nacional de Imunização. Calendário de Vacinação para o Estado 
de Goiás. Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e 
esterilização. Administração Aplicada à Enfermagem; Supervisão em Enfermagem. Enfermagem em 
pronto-socorro: Considerações Gerais sobre pronto atendimento: a) Definição de urgência e 
emergência; b) Prioridade no tratamento; c) Princípios para um atendimento de urgência e emergência. 
Assistência de Enfermagem nas Urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do 
aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) 
ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do 
aparelho urinário. Atenção Básica à Saúde: Atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, 
aleitamento materno, alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). Atenção à Saúde da 
Mulher (Pré–Natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). 
Atenção à Saúde do Adulto (Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus). Assistência de Enfermagem em 
Queimaduras. Assistência de Enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, 
envenenamentos). Assistência de Enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e 
mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. 
SUS/SAÚDE PÚBLICA E LEGISLAÇÃO: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema 
Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância 
epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo 
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas 
de Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Programa de Atenção ao 
Deficiente, Prevenção Primária do Câncer, Saúde em Casa, Saúde na Escola, Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional - Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde, Política de Saúde Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em 
Saúde. LEGISLAÇÃO: Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Nova Glória; Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990; Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990; Lei 
Nº 5.905,de 12 de julho de 1973; Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986; Lei nº 8.967, de 28 de 
dezembro de 1994; Resolução COFEN - 311/2007; Resolução COFEN - 252/2001;  Decreto nº 94.406, 
de 08 de junho de 1987;Constituição Federal - rel. Saúde (artigos de 196 a 200); 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; Portaria 648 de 28 de março de 2006; Portaria 154 /2008; Portaria 399 GM de 22 de 
fevereiro de 2006; Portaria 687 GM de 30 de março de 2006. 
 
3.2 – FARMACEÚTICO-BIOQUÍMICO: Hematologia, Hemostasia, Coagulação e Anemias; 
Imunologia, Imunoglobulinas; Reações Alérgicas; Bioquímica, Interpretação de Resultados; Dosagens 
Bioquímicas do Sangue: Observações Gerais para Todas as Dosagens, Curvas de Calibração e 
Dosagens de Rotina; Parasitologia: Métodos Parasitológicos; Urinálises; O laboratório de Bioquímica, 
Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras; 
Eletroforese; Imunoeletroforese e Cromatografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Clinica; 
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Provas funcionais; Análise de urina; Analise de cálculos; Líquido sinovial; Interferentes; Automação; 
Mecanismos Microbiológicos; Meios de Cultura; Esterilização em Labora-tórios de Analise Clinica; 
Colorações; Coproculturas; Cultura de Materiais Geniturinários; Cultura de Materiais da Garganta e 
Escarro; Hemoculturas; Exames do líquido cefalorraquidiano; 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; Estudos de glóbulos 
vermelhos; Imuno- hematologia; Protozooses intestinais e cavitárias do homem; Parasitose sanguíneas 
e fissulares; Diagnostico das helmintíases intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses 
de localização superficial; Micose profundas; Micoses sistêmicas. Na função de Farmacêutico: 
Higiene. Biossegurança; Riscos gerais Medicamentos controlados e entorpecentes. Administração de 
Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e 
recursos humanos. Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais e magistrais; preparação 
farmacêutica: noções básicas de filtração, destilação e esterilização. Conceitos básicos das drogas que 
atuam no organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa. Absorção, 
distribuição, farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas. Antibióticos e Quimioterápicos: 
conceituação, agentes produtores e classificação. Toxicologia: farmacodependência. Controle de 
infecção hospitalar: anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes. CONHECIMENTOS GERAIS DA 
ÁREA E LEGISLAÇÃO: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: 
princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, 
Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde, Programa de Atenção ao Deficiente, Saúde em Casa, Saúde na Escola, Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional - Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde. 
LEGISLAÇÃO: Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Nova Glória; Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990; Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990; 
Constituição Federal - rel. Saúde (artigos de 196 a 200); 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; 
Portaria 648 de 28 de março de 2006; Portaria 154 /2008; Portaria 399 GM de 22 de fevereiro de 2006; 
Portaria 687 GM de 30 de março de 2006. Código de Ética Profissional – Resolução n.º 417 de 29 de 
setembro de 2004. Resolução n.º 138 de 29 de maio de 2003. Resolução n.º 415 de 29 de junho de 
2004. 
 
3.3 – MÉDICO: Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença 
cardiovascular, insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, doença arterial coronária, arritmias, doenças 
do miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doença vascular periférica, diagnóstico 
diferencial de dor torácica, alterações eletrocardiográficas, doença valvar e doenças da aorta. Doenças 
Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória, doenças intersticiais e 
infiltrativas, doença pulmonar obstrutiva, doenças da pleura e mediastino, neoplasias pulmonares, 
síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares ambientais e ocupacionais. Doenças Renais: 
avaliação e tratamento do paciente com doença renal, distúrbios eletrolíticos e de fluídos, doenças 
glomerulares, doenças vasculares renais, insuficiência renal aguda e crônica, desordens não 
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glomerulares. Doenças Gastrintestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas 
das doenças gastrintestinais, doenças do esôfago, doenças do estômago e duodeno, doença inflamatória 
intestinal, neoplasias do trato gastrintestinal e doenças do pâncreas. Doençasdo Fígado e Sistema 
Biliar: avaliação laboratorial do fígado, icterícia, hepatite aguda e crônica, insuficiência epática, cirrose 
e suas complicações da vesícula e trato biliar, neoplasias do fígado, doenças infiltrativas e vascular. 
Doenças Hematológicas: desordenada hemostasia (sangramento e trombose) avaliação e tratamento 
das anemias, avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade, anorexia 
nervosa e bulimia, desordens do metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da 
tireóide, diabetes melito, hipoglicemia, insuficiência adrenal. Doenças Músculoesqueléticas e do 
Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática, artrite reumatóide, 
Lúpus eritematoso sistêmico, espondiloartropatias, síndrome do anticorpo antifosfolípide, esclerose 
sistêmica, osteroartrite, gota e 
desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose, 
doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas: Doenças 
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico, desordens da consciência, demência e 
distúrbios de memória, doenças cerebrovasculares, cefaléias, avaliação da síncope, miastenia gravis, 
doença de Parkinson, diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva, distúrbios ansiosos e depressão. 
Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar, avaliação e tratamento inicial do paciente em 
choque, imobilizações e cuidados no local do acidente, atendimento inicial ao paciente 
politraumatizado, diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas, anafilaxia e reações 
alérgicas agudas, controle da dor, diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas, 
diagnósticos e tratamento inicial da embolia de pulmão, insuficiência respiratória aguda, hemorragias 
digestivas. Principais Problemas Médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de Doenças 
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da saúde: 
controle da obesidade, tabagismo e vacinação. CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA E 
LEGISLAÇÃO: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e 
diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e 
epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e 
programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: Política Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Programa de Atenção ao Deficiente, Prevenção Primária 
do Câncer, Saúde em Casa, Saúde na Escola, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - 
Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde, Política de Saúde Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde. LEGISLAÇÃO: 
Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Nova Glória; Lei nº 
8080, de 19 de setembro de 1990; Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990; Constituição Federal - rel. 
Saúde (artigos de 196 a 200); 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; Portaria 648 de 28 de março de 2006; 
Portaria 154 /2008; Portaria 399 GM de 22 de fevereiro de 2006; Portaria 687 GM de 30 de março de 
2006. Código de Ética Profissional – Resolução CFM – 1931/2009. 
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3.4 - ODONTOLÓGO: Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias dos níveis coletivos 
e individuais. Aspectos evolutivos de odontologia como prática social. Odontologia  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, 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. 
CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA E LEGISLAÇÃO: Organização dos serviços de saúde 
no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, 
Sistema de vigilância epidemiológica, Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde. Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Programa de Atenção ao Deficiente, Saúde em 
Casa, Saúde na Escola, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Programa Estadual de 
DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Núcleo Estadual 
de Mobilização Social em Saúde. LEGISLAÇÃO: Lei nº 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Nova Glória; Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990; Lei nº 
8142, de 28 de setembro de 1990; Constituição Federal - rel. Saúde (artigos de 196 a 200); 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; Portaria 648 de 28 de março de 2006; Portaria 154 /2008; Portaria 399 GM de 22 de 
fevereiro de 2006; Portaria 687 GM de 30 de março de 2006. Código de Ética Profissional – Resolução 
CFO – 42 de 20 de maio de 2003.  

 
3.5 - CARGO: PROFESSOR P-III: A Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), A 
Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Lei nº 430/2006 
Estatuto do Magistério. Artigos 205 a 219 da Constituição Federal do Brasil de 1988. A natureza do 
trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e educacional, caracterização e concepções 
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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. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
01-Pedagogia do Oprimido – Paulo Freire; 02-Quem manda na Educação do Brasil – João A. 
Molevade; 03- Filosofia, Educação e Cidadania – Adão José Peixoto;04- História da Educação – Paulo 
Ghiraldelli Jr. Editora Cortez; 05- Pedagogia História e Crítica – Dermeval Saviane, Editora Autores 
Associados; 06- História da educação no Brasil – Otaiza de Oliveira Ramanelli, Editora Vozes; 07- 
Pensamento e Ação no Magistério – Martha Kohl de Oliveira, Editora Sipione; 08- Escola e 
Democracia – Demerval Saviane, Editora Cortez; 09-Projetos e Pesquisa – Antônio Carlos Gil, Editora 
Atlas; 10-O que é Educação – Carlos Rodrigues Brandão, Editora Abril/Cultura; 11-A Educação 
Obrigatória – J. Gileno Sacristan, Editora A. P. Mendes; 12- Educação Popular e Educação de Adultos 
– Vanilda Pereira Paiva, Editora Loyola.;13-Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Fundamental 1ª 
Fase; 14–Referenciais Curriculares de Educação Infantil (Vol I,II e III). 


