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A N E X O II
E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 01/2018
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SUPERIOR
CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de
antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintáticosemânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos
sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Areas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Noções Básicas De Estatistica Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO: 101 ANALISTA DE SISTEMAS
Conhecimento Específico: REDES DE COMPUTADORES: Transmissão Tipos e meios de
transmissão e de cabeamento. Técnicas de circuitos, pacotes e células. Tecnologias de redes
locais e de longa distância (LAN,MAN e WAN). Topologias Elementos de interconexão de
redes de computadores (gateways,hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores). Modelo
de referência OSI e Arquitetura TCP/IP: Protocolos, segmentação e endereçamento, serviço
DNS e entidades de registros. Gerenciamento de redes TCP/IP: Arquitetura de gerenciamento
e SNMP. Características dos principais protocolos de comunicação. Redes de longa distância:
MPLS. Redes sem fio: padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e
WPA2.SEGURANÇA DE REDES: Prevenção e tratamento de incidentes. Dispositivos de
segurança: firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS,
DDoS, phishing.Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors,
keylogger, worms.Criptografia Conceitos básicos e aplicações. Protocolos criptográficos.
Criptografia simétrica e assimétrica. Principais algoritmos. Assinatura e certificação digital.
Gestão de segurança da informação Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Gestão de riscos e
continuidade de negócio. Normas NBR ISO/IEC 15999 e 27005.SISTEMAS OPERACIONAIS:
Windows e Linux Conceitos básicos. Noções de administração. Serviços de diretório: Active
Directory e LDAP. Serviços de E-mail: MS Exchange. Virtualização. Tecnologias e arquitetura
de Datacenter Conceitos básicos. Serviços de armazenamento, padrões de disco e de
interfaces. RAID. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN.Tecnologias de backup.
BANCO DE DADOS: Desempenho e Otimização: Técnicas de análise de desempenho e
otimização de consultas Oracle, SQL e PLSQL. Sistemas de Suporte a Decisão e Gestão de
Conteúdo.Business Intelligence: Arquitetura e aplicações de Data Warehousing, ETL e OLAP.
Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. Sistemas
gerenciadores de bancos de dados Oracle e MS SQL SERVER Conceitos básicos. Noções de
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administração. Topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade.
Técnicas para detecção de problemas. GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI: Gerenciamento de
projetos – PMBOK 4ª edição Projetos e a organização. Escritórios de projetos: modelos e
características. Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. Gerenciamento de
serviços – ITIL v3 Conceitos básicos e objetivos. Processos e funções de estratégia, desenho,
transição e operação de serviços. Governança de TI– COBIT 4.1 Conceitos básicos e
objetivos. Requisitos da informação. Recursos de tecnologia da informação. Domínios,
processos e objetivos de controle. LICITAÇÕES E CONTRATOS: Legislação aplicável à
contratação de bens e serviços de TI. Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. Elaboração e
fiscalização de contratos. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. O papel do fiscalizador
e do preposto do contrato. Acompanhamento da execução contratual. Registro e notificação
de irregularidades. Definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas.
EMPREGO: 102 DENTISTA
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das
doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde
Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes,
estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições).
Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices
de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais
restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de
vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em
saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões
de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos,
diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e
mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e
tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia.
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde,
cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários
em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente;
urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades
especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios,
antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.
EMPREGO: 103 ENFERMEIRO PLANTONISTA
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde.
Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e
o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e do coletivo. SIAB como
instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a especificação do
enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do
planejamento, organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico
como instrumento de gestão e assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho.
Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de
crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de
crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno.
Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e
desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da
assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o
climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de
Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam
à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas.
Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo
de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à
Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF.
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Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade.
Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no
PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. História das
Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e
Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia
Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde. Noções básicas de plantão hospitalar.
EMPREGO: 104 ENFERMEIRO PSF
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde.
Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e
o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e do coletivo. SIAB como
instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a especificação do
enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do
planejamento, organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico
como instrumento de gestão e assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho.
Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de
crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de
crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno.
Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e
desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da
assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o
climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de
Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam
à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas.
Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo
de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à
Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF.
Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade.
Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no
PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. História das
Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e
Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia
Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.
EMPREGO: 105 FARMACÊUTICO BIOQUIMICO III
Conhecimento Específico: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC
302/2005; Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros
líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de
armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial,
técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de
interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a
determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias;
ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio
hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da
urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo.
Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de resultados de exames bioquímicos
com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de
microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das
sindromes infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por
bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de
destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos; Esterilização química e
física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações
antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento
prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular
por métodos de imunodiagnóstico e de funções celulares. Técnicas laboratoriais de
imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo
hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos
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leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do
hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises
clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos.
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas.
EMPREGO: 106 FARMACÊUTICO PSF
Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia
hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária.
2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas
magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de
medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos
estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e
fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição
parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de
qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos
em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos
farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de
administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação
medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações
adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em populações
especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições
especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética:
conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem
terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na
prática clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica:
conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas
relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia:
farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos
gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 7. Seleção de
medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas na Saúde – Lei
8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal.
EMPREGO: 107 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da
cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho
em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de
termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e
respiratória, eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e
reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia;
Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação:
indicações e tipos de prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia;
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica;
infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia,
doenças relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência
fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de
ética e legislação profissional.
EMPREGO: 108 FONOAUDIOLOGO
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo.
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da
Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação.
Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do
desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da
Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial:
Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da
Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia
Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico.
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Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº
8.112/90.
EMPREGO: 109 MEDICO PLANTONISTA
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde
preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool.
Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma.
Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia
isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva.
Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome
do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente
com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso.
Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares.
Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose.
Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação
nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo.
Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações
adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O
ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco
intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica
das oro faringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios
da antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação
dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Noções básicas de plantão hospitalar.
EMPREGO: 110 MEDICO PSF II
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde
preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool.
Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma.
Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia
isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva.
Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome
do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente
com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso.
Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares.
Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose.
Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação
nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo.
Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações
adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O
ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco
intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica
das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios
da antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação
dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
EMPREGO: 111 MEDICO SOCORRISTA
Conhecimento Específico: Suporte avançado de vida em Emergências Clinicas; Suporte
avança do de vida no trauma; Emergências Clínicas; Emergências Pediátricas; Emergências
obstétricas; Imobilização/ Remoção/ Transporte; Acidentes com múltiplas vítimas; Emergência
SAMU-192; Estados de choque: etiologia e quadro clinico; Abordagem Primária e secundária
do atendimento Incial a Vítimas com alterações clínicas ou traumatizadas; Atendimento em
situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo craniano encefálico,
queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e dores tóraco abdominias; Estados de coma de
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glasgow: conhecer a etiologia, prever e oferecer assistência adequada às necessidades
diagnosticadas e realizar a prescrição de enfermagem; Atendimento a vítima de parada
cardiorespiratória; Escala de trauma; Feridas; Paciente crítico e risco iminente de morte;
Atividades e funções dos membros da equipe; Atenção ao recém-nascido; Psicopatologia:
alterações do pensamento, percepção, memória, atividade, afetividade (humor) e (linguagem);
Transtornos: esquizofrênicos, afetivos, neuróticos, de personalidades (psicopatas), alcoolismo
e toxicomanias; Emergências Psiquiátricas; Atendimento Às necessidades humanas básicas;
Deontologia, Ética e Bioética.
EMPREGO: 112 MÉDICO VETERINÁRIO
Conhecimento Específico: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de
produção, companhia, silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias
com potencial zoonotico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de
produção, companhia, silvestres e exóticos. Combate de vetores e transmissões de zoonoses.
Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para toxinfecção,
envenenamento alimentar e por animais peçonhentos. Controle epidemiológico e de
investigação epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os
também usados em alimentação animal.
EMPREGO: 113 MUSICOTERAPEUTA
Conhecimento. Específico: Aspectos históricos do uso terapêutico da música. O surgimento
da Musicoterapia enquanto profissão sistematizada e transdisciplinar definida como campo de
estudo e prática da experiência musical. Conceitos de música, terapia e saúde. Etapas do
processo musicoterapêutico. Áreas de atuação do musicoterapeuta. Estilo de vida, saúde e
meio ambiente. Saúde coletiva: políticas de saúde, os sistemas de saúde no Brasil e as
características das modalidades de atenção à saúde; mudanças demográfica e
epidemiológica; as crescentes demandas de saúde e as novas expectativas das populações;
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida
das populações. Desenvolvimento humano e social: representações sociais e construções de
identidade nos diferentes ambientes e suas interrelações e influências no desenvolvimento
humano; desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos sociais tradicionalmente
excluídos; processos e práticas por meio dos quais os sujeitos constroem e reconstroem
conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu cotidiano. Estrutura e função
humana básica: aspectos da estrutura dos órgãos que compõem o corpo humano e seus
mecanismos de regulação; morfologia e fisiologia do organismo normal; aparelho locomotor,
nervoso, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, genital feminino, genital masculino,
bem como os tecidos fundamentais. Processos sonoros-musicais e relacionais: empatia,
percepção, comunicação verbal e não- verbal, compreensão terapêutica e descrição de
processos musicais e relacionais. Identidade sonoro-musical. Musicoterapia: estratégias
musicais e expressivas fundamentais musicoterapia no que tange as possibilidades das
diferentes formas de utilização da experiência musical na atuação clínica. Musicoterapia
preventiva e social: prática ecológica e comunitária; O papel do musicoterapeuta no trabalho
comunitário, prevenção e inserção social, sofrimento psíquico e suas relações com aspectos
político-econômicos. Conhecimento das diferentes síndromes, deficiências e transtornos do
desenvolvimento humano. A aplicação da musicoterapia com objetivos clínicos funcionais e/ou
de estimulação global do desenvolvimento. Psicopatologia. Normalidade e a avaliação dos
principais sinais alterados nas funções psíquicas. Síndromes psiquiátricas. Tratamento de
pacientes psiquiátricos na clínica musicoterapêutica e com equipes multidisciplinares ou
interdisciplinares. O envelhecimento e seus processos de adoecimento. Reabilitação a partir
de princípios neuroplásticos. O atendimento de musicoterapia com caráter reabilitativo em
pacientes com doenças neurológicas, senilidade e outros transtornos relacionados, tais como
Alzheimer, Parkinson, A.V.E., afasias, deficiências motoras e sensoriais. Semelhanças e
diferenças entre educação e terapia. A utilização da experiência musical como facilitadora de
processos cognitivos, relacionais e de desenvolvimento de potencialidades e habilidades
necessárias para a aprendizagem, tanto no contexto escolar, institucional e/ou clínico. A
importância da musicoterapia nas diferentes etapas da vida e do desenvolvimento humano.
Principais teorias do desenvolvimento humano, diferenciando os campos físico, cognitivo,
psicossocial e sonoro-musical. Procedimentos técnicos essenciais para desenvolvimento da
prática clínica em musicoterapia. A atuação do musico terapeuta em processos clínicos,
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envolvendo compreensão da demanda, planejamento e realização de intervenção, análise e
comunicação de resultados e elaboração de documentos técnicos decorrentes do processo.
EMPREGO: 114 PSICÓLOGO
Conhecimento. Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção.
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação,
Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio);
Psicologia das Instituições e Organizacional.
EMPREGO: 115 TERAPEUTA OCUPACIONAL
Conhecimento. Específico: 1. Conceitos de Reabilitação e sua relação com as práticas
atuais; 2. Terapia Ocupacional na Estratégia Saúde da Família; 3. A lesão medular e o modelo
de ocupação humana; 4. Transdisciplinaridade e práticas hibridam em saúde mental; 5.
Itinerários terapêuticos e construção de projetos terapêuticos cuidadores; 6. A inserção da
Terapia Ocupacional na rede de assistência em saúde mental; 7. Fundamentos e história da
Terapia Ocupacional no Campo Social; 8. Tecnologia assistiva, Terapia Ocupacional e
abordagens no cotidiano da pessoa com deficiência; 9. Reabilitação psicossocial e a prática
da Terapia Ocupacional em saúde mental; 10. Recursos tecnológicos e estratégia de
promoção do autocuidado, atividades e participação para pessoa com doença de Parkinson;
11. A Terapia Ocupacional social, diversidade, cultura e saber técnico; 12. Terapia
ocupacional e as ações no contexto da educação; 13. Terapia Ocupacional e o dispositivo
grupal como intervenção em reabilitação; 14. Terapia ocupacional, a produção do cuidado em
saúde e o lugar do hospital; 15. Rede de cuidados da pessoa com deficiência e a Terapia
Ocupacional. Diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência
física. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; NOB RH SUAS; Equipe Multidisciplinar e
Interdisciplinar; Terapia ocupacional aplicada às áreas de atuação profissional. Ética
profissional; Acolhimento de crianças, adolescente, adultos e famílias.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de
antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintáticosemânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais
de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos.
Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Áreas, Volumes,
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica,
argumentos validos. Noções Básicas De Estatística Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
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Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
EMPREGO: 201 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações.
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento,
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos.
Ética profissional. Noções básicas de informática.

EMPREGO: 202 AUXILIAR EM SAUDE BUSCAL
Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e
estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle
de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo
humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método
epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis:
conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional.
Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura,
utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos
de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes
odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas
de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos
utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos:
nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização
racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia,
patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas
que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles –
conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção
da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação.
Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

EMPREGO: 203 INSPETOR SANITARIO
Conhecimento Específico: Água: principais características da água potável. Tratamento
público e doméstico. Importância sanitária dos sistemas de abastecimento de água. Doenças
de veiculação hídrica. Esgoto: Importância sanitária do sistema de coleta de esgoto. Seleções
individuais para destino dos dejetos. Doenças relacionadas com os dejetos. Lixo: importância
sanitária da remoção e destinação do lixo. Remoção do lixo. Destino final. Acondicionamento e
tratamento doméstico do lixo. Poluição ambiental da água, do ar e do solo. Defesas do
organismo. Conceito e tipos de imunidade. Conhecimento dos produtos utilizados para
tratamento objetivando preparo de soluções. Conhecimento de reagentes utilizados.
Conhecimentos básicos para preparação de soluções químicas em geral. Conhecimento das
fases de tratamento de água. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função.
Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Inspetor Sanitário; Conhecimento sobre Processo
Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc.; Código Sanitário
Estadual; Noções de atendimento ao público e gerenciamento de conflitos; Conhecimento
sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária.
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EMPREGO: 204 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Conhecimento Específico: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, capitulo 5. Normas
Regulamentadoras. Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no
trabalho. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente
do Trabalho: arvore de causas, conceito, causas, custos, registro, analise e prevenção dos
acidentes do trabalho. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais.
EMPREGO: 205 TELEFONISTA PLANTONISTA
Conhecimento Específico: Características técnicas de funcionamento e operação de
equipamentos de telefonia e fac-símile. Ligações locais e a distância. Atuação do (a)
telefonista: voz, interesse, calma e sigilo. Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas.
Defeitos na aparelhagem: prevenção e providências. Fluxo de informações: recepção e
transmissão de mensagens telefônicas, elaboração de recados, avisos e memorandos.
Noções básicas de informática.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais.
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordância verbal e nominal.
Conjugações verbais. Colocação de pronomes pronominal, Sintaxe da oração. Classificação
das palavras quanto ao número de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais.
Divisão silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e
“mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número em
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito;
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medidas:
comprimento, valor, tempo, massa, área e volume. porcentagens.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGO: 301 COZINHEIRO
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções básicas
de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança,
conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de cozinheiro. Noções básicas de atendimento ao
público.
EMPREGO: 302 MOTORISTA PLANTONISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos. Habilidade na condução de veículos em geral.
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EMPREGO: 303 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais
como: escavadeira hidráulica e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades
correlatas.
EMPREGO: 304 TRABALHADOR BRAÇAL
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao EMPREGO; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho;
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina
em geral; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de
inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas;
Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança
no trabalho; Noções de primeiros socorros.
EMPREGO: 305 ZELADOR
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao EMPREGO; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho;
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação;
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza
de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas,
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal
e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no
trabalho; Noções de primeiros socorros.

