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ANEXO IV

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO OU
ELEMENTAR
CÓDIGOS/CARGOS:

100 – Agente de Limpeza / Gari
101 – Auxiliar de Serviços Gerais
102 – Eletricista
103 – Operador de Máquina
104 – Motorista

DISCIPLINAS

LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e
implícitas. Divisão silábica. Ortografia e acentuação gráfica.

MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação,
Subtração e Divisão; Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de
comprimento e medidas de tempo; O Conjunto dos Números Naturais; Potenciação,
Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais.

CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra;
Brasil: Localização, Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e
Econômicos, As regiões geográficas brasileiras; Aspectos Históricos, Culturais,
Econômicos e Geográficos do Município de Nazaré, do Estado do Tocantins, do Brasil e
do Mundo; Atualidades; Conhecimentos sobre lógica, cores, reconhecimento de figuras
geométricas e semelhança; Reconhecimento e interpretação dos numerais e das horas;
Noção de dimensões figura em três dimensões e mosaicos; Noção de grupos, categorias
e organização de objetos; Senso de direcionamento e localização; Interpretação de
figuras e seus significados; Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e
aparelhos em geral; Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento;
Noções de como operar máquinas simples; Noções de higiene pessoal, de cuidados com
os equipamentos, utensílios e ambiente de trabalho. Deveres e Direitos do Funcionário
Público – arts. 39 a 41 da Constituição Federal. A Ética no Serviço Público. Crimes contra
a Administração Pública.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

PARA TODOS OS CARGOS

LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central;
idéias primárias e secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem
como suas respectivas funções (expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras);
relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, oposição, finalidade,
condição) e registro formal ou informal da linguagem; implícitos e expressões metafóricas.
Morfossintaxe: Função morfológica e sintática das palavras empregadas na oração;
Articulação de elementos textuais: coesão e coerência; Ortografia e acentuação
gráfica segundo a Nova Ortografia; Pontuação e crase; Semântica: emprego de
homônimos e parônimos mais utilizados; Emprego de tempo e modo verbais; Vozes do
verbo; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal.

MATEMÁTICA: Números inteiros, racionais e reais, problemas de contagem; Sistema
legal de medidas; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionárias e
decimais; Razões e proporções, divisão proporcional; Regra de três simples e composta;
Porcentagens; Equações e inequações de 1º e 2º graus; Sistemas lineares; Funções e
gráficos; Seqüências numéricas; Múltiplos e divisores; Máximo divisor comum e mínimo
múltiplo comum; Juros simples e juros compostos; Raciocínio lógico; Noções da Teoria
dos Conjuntos e probabilidades; Geometria: Ângulos, Polígonos, em especial os
triângulos e os quadriláteros; Círculos e secções: áreas; volumes; estudos dos poliedros;
localização espacial.

CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade
Brasileira; Musica, Literatura, artes, arquitetura, radio, cinema, teatro, jornais, revistas e
televisão; Cultura Internacional; Historia Geral do Brasil; Descobertas e inovações
cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e
sociedade: problemas, políticas publicas, organizações não governamentais, aspectos
locais e aspectos globais; Elementos de economia internacional contemporânea;
Panorama da economia nacional; O cotidiano Brasileiro; Aspectos Históricos, Culturais,
Econômicos e Geográficos do Município de Nazaré, do Estado do Tocantins, do Brasil e
do Mundo; Deveres e Direitos do Funcionário Público – arts. 39 a 41 da Constituição
Federal; A Ética no Serviço Público; Crimes contra a Administração Pública.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

CÓDIGO/CARGO: 200 – Assistente Administrativo
Noções de Redação Oficial: Ofícios, comunicações Internas, Cartas, Requerimentos.
Portarias. Atas. Ofícios. Memorandos e outros expedientes. Expedição e Distribuição de
Correspondência. Noções Básicas de Relações Humanas. Noções de Controle de
Material. Noções Básicas de Atendimento ao Público. Noções de Protocolo e
Organização de Arquivo. Noções de utilização de equipamentos: máquina de calcular,
máquina de reproduzir. Conhecimentos básicos em Windows, Word, Excel, Internet,
Correio Eletrônico e Prática de Digitação.
CÓDIGO/CARGO: 201 – Técnico em Enfermagem
Procedimentos técnicos relacionados com a satisfação das necessidades de conforto e
segurança do paciente; Limpeza da unidade; Higiene do paciente; Massagem de
conforto; Posições para exames; Transporte do paciente; Assistência ao paciente em
fase terminal; Procedimentos técnicos no auxílio ao diagnóstico e tratamentos diversos;
Sinais vitais; Coleta de materiais para exame; Medicação: cálculo, vias, diluição e
dosagens; Insulinoterapia; Processo cicatricial e técnicas de curativos e bandagens;
Crioterapia e termoterapia; Drenagem postural; Nebulização; Inalação; Tapotagem;
Oxigenoterapia; Aspiração de secreções; Sondagens; Manobras de ressuscitação
cardiopulmonar; Conceito de assepsia e anti-sepsia; Esterilização: métodos físicos e
químicos; Classificação das cirurgias segundo o potencial de contaminação; Atuação do
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório,
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência
respiratória e ressuscitação cardiopulmonar; Saúde da mulher: gravidez e suas
complicações, parto e suas complicações; Assistência do puerpério e suas complicações;
Prevenção do câncer cérvico-uterino e mama; Planejamento familiar; SUS: Legislação
básica do SUS 8080/90 e 8142/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde.
Política Nacional de Saúde do Idoso; Política de Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência; Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde
bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental; Código de Ética do
profissional de Enfermagem.
CÓDIGO/CARGO: 202 – Técnico em Laboratório
Conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e normalidade; Preparo de soluções;
Amostras biológicas destinadas à análise: procedimentos adequados de coleta,
conservação, transporte, processamento e descarte; Métodos químicos e físicos de
desinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos; Aparelhos: centrífugas,
balanças, estufas, microscópios, espectrofotômetros e autoclaves - função e
conservação; Métodos instrumentais: fotometria de chama, espectrofotometria e
eletroforese; Lei de Lambert-Beer; Bioquímica: fundamento, valores de referência e
principais métodos utilizados nas análises bioquímicas de enzimas, carboidratos,
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nitrogenados não-protéicos, proteínas, lipídeos, eletrólitos e compostos inorgânicos
(cálcio, fósforo, magnésio, lítio, cloretos, ferro, sódio e potássio). Noções básicas de
eletroforese de lipoproteínas. Bioquímica do líquor. Noções de gasometria. Parasitologia:
morfologia, ciclo biológico e diagnóstico laboratorial dos protozoários e helmintos de
importância médica. Diagnóstico laboratorial dos parasitos emergentes e oportunistas.
Microbiologia: características morfo-tintoriais dos principais grupos de bactérias. Métodos
de coloração. Meios de cultura: classificação e funções. Hemocultura, coprocultura e
urinocultura. Provas para identificação dos principais grupos de bactérias causadoras de
infecções humanas. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Bacteriologia do líquor.
Hematologia: hematopoiese; distribuição celular no sangue periférico; contagem de
células: hemácias, leucócitos, plaquetas e reticulócitos. Determinação do hematócrito,
hemoglobina e dos índices hematimétricos. VHS. Valores normais em hematologia.
Anticoagulantes; preparo e coloração de esfregaços sangüíneos. Teste de avaliação da
coagulação sangüínea: coagulograma. Fatores plasmáticos da coagulação.
Determinação do grupo sangüíneo e fator Rh; sistema ABO, sistema Rh e Duffy.
Uroanálise: procedimentos e cuidados para coleta e conservação da urina destinada a
diferentes análises. Reações bioquímicas para identificação dos elementos anormais.
Exame físico e químico. Exame microscópico do sedimento urinário. Imunologia: noções
sobre anticorpos, antígenos, complemento e resposta imune. Fundamentos e aplicação
dos métodos imunológicos empregados no diagnóstico das doenças infecciosas,
parasitárias e auto-imunes: aglutinação, precipitação, fixação do complemento,
imunofluorescência, enzimaimunoensaio. Biossegurança e Boas Práticas no Laboratório
Clínico: equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva; prevenção a
acidentes de laboratório. Noções sobre gerenciamento de Resíduos: manuseio,
transporte e descarte. Procedimentos operacionais padrão (POP), controle de qualidade
interno e externo; Noções sobre o Regulamento técnico para funcionamento de
laboratórios clínicos; Código de Ética do profissional.
CÓDIGO/CARGO: 203 – Técnico em Higiene Bucal - THD
Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal; Odontologia
social: a questão do técnico em higiene dental: legislação e papel do THD; Diagnóstico de
saúde bucal; Princípios de simplificação e desmonopolização em odontologia;
Odontologia integral; Processo de saúde/doença; Níveis de prevenção; Níveis de
aplicação; Prevenção de saúde bucal; Noções de anatomia bucal; Noções de fisiologia;
Noções de oclusão dentária; Noções de radiologia; Materiais, equipamento e
instrumental: instrumental odontológico; Conservação e manutenção de equipamento e
instrumental odontológico; Atividades de esterilização e desinfecção; Noções de primeiros
socorros; Relação paciente/profissional; Comunicação em saúde; Trabalho em equipe;
Manejo de criança; Cárie dentária; Prevenção da cárie - epidemiologia da cárie; Flúor:
composição e aplicação. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS; Programa Saúde
da Família - Legislação vigente e Planejamento local em saúde.
CÓDIGO/CARGO: 204 – Técnico em Radiologia
História dos Raios X; Princípios físicos da Radiação; Formação dos Raios X e da imagem
radiográfica; Documentação da imagem radiográfica; Qualidade da imagem radiográfica;
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Meios de proteção Radiográfica; Principais efeitos danosos da radiação; Anatomia
radiográfica básica; Posição anatômica; Planos e linhas; Ossos e cartilagens; Técnicas
radiográficas; Estudo radiográfico da cabeça e do pescoço; Estudo radiográfico da coluna
vertebral e do gradil costal; Estudo radiográfico dos membros superiores e inferiores;
Estudo radiográfico do Tórax; Estudo radiográfico do Abdome e da Pelve; Exames
contrastados; Mamografia; Portaria 453 – MS/SVS (1/6/1998).
CÓDIGO/CARGO: 205 – Agente de Controle de Endemias
Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); Promoção, prevenção e proteção à saúde;
Noções de Vigilância à Saúde, Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças;
Dengue, tuberculose, hepatite, febre tifoide, hanseníase, diarréia, escabiose,
leptospirose, leishmaniose, sarampo, difteria, poliomielite, tétano, AIDS, sífilis; Ações de
educação em Saúde na Estratégia do Programa Saúde da Família; Participação social;
Competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em
saúde; Atribuições do Agente de Combate às Endemias; Cuidado usual no manejo de
produtos de profilaxia medicamentosa; Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006; Portaria
MS/GM nº 1172 de 17 de junho de 2004; Portaria MS/GM nº 91 de 16 de janeiro de 2007.
CÓDIGO/CARGO: 206 – Agente de Vigilância Sanitária
Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros,
portador, período de incubação e de transmissibilidade; A defesa do organismo: vacinas;
Agravos à saúde da população; Normas sobre noções: coleta e destino dos excrementos
e do lixo, proteção das águas, higiene da alimentação, proteção dos alimentos,
saneamento da zona rural, disposições gerais de saneamento, estatística sanitária e
educação sanitária; Construção, ampliação, reforma e reconstrução em: estabelecimento
de trabalho em geral; Profilaxia e Política de Saúde Animal, legislação de defesa sanitária
animal, conhecimentos básicos de epidemiologia; Sanidade animal: enfermidade que
acontecem os animais, procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle; Legislação
de defesa sanitária animal; enfermidades transmissíveis; Saúde Pública e principais
zoonoses; A defesa do organismo animal: principais vacinas; Períodos de incubação e
contágio, formas de contágio das principais doenças animais; estatística sanitária;
educação sanitária. Sistema único de Saúde: objetivos do SUS. Princípios e diretrizes.
Atribuições. Controle Social no SUS. SUS e vigilância sanitária; Promoção, proteção e
recuperação da saúde; Organização dos serviços de saúde; Sistema Municipal de
Vigilância Sanitária: criação. O que é. Competência. Finalidade. Estrutura organizacional.
Infrações e penalidades. Circunstâncias agravantes. Procedimento administrativo nas
infrações sanitárias (apuração, notificação, auto da infração, recursos, papel e
responsabilidades do fiscal sanitário no processo administrativo); Lei n.° 9.782/1999 –
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

PARA TODOS OS CARGOS

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas;
Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica.
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; Ortografia e acentuação
segundo a Nova Ortografia; ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Os
acentos; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras
especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Conceitos básicos;
Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos;
Composição; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes
de palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração;
Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas;
Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da
Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise;
funções e emprego do "que" e "se". PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso
do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de
textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de
pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade
Brasileira; Música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e
televisão; Cultura Internacional; História Geral do Brasil; Descobertas e inovações
cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e
sociedade: problemas, políticas publicas, organizações não governamentais, aspectos
locais e aspectos globais; Elementos de economia internacional contemporânea;
Panorama da economia nacional; O cotidiano Brasileiro; Aspectos Históricos, Culturais,
Econômicos e Geográficos do Município de Nazaré, do Estado do Tocantins, do Brasil e
do Mundo; Deveres e Direitos do Funcionário Público – arts. 39 a 41 da Constituição
Federal; A Ética no Serviço Público; Crimes contra a Administração Pública.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE

CARGOS:

Médico Generalista (Cód. 300) – Médico PSF (Cód. 301) – Enfermeiro (Cód.
302) – Odontólogo (Cód. 303) – Farmacêutico (Cód. 304) – Bioquímico
(Cód. 305).

Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), 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 de Saúde da Família) –
Normas e Bases Operacionais – Estratégias de Saúde da Família; Pacto pela vida, em
defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o
perfil nosológico/epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen,
turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita,
dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, prénatal de baixo risco,
planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e
vulvovaginites; Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e
responsabilidades. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica;
reforma sanitária. Promoção à saúde. Bioética. Biossegurança.

CÓDIGO/CARGO: 300 – Médico Generalista
A importância das atividades preventivas. 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 e abscessos 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 terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária;
Emergências clínicas; Ética e legislação profissional; 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; Código de Ética Profissional.
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CÓDIGO/CARGO: 301 – Médico PSF
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 e abscessos 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, cirrose hepática, 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 supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas:
artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia
antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite
infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, tuberculose, DST,
leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, herpes simples e
varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções
oportunista. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências
clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas,
próstata, cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Pré e pós-operatório: avaliação préoperatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e
tratamento do tromboembolismo venoso. Pré-natal de baixo risco. Crescimento e
desenvolvimento infantil e esquema básico vacinal; Código de Ética Profissional.
CÓDIGO/CARGO: 302 – Enfermeiro
Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem. enfermagem materno-infantil: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recémnascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e
puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas
faixas de desenvolvimento (puericultura); com problemas clínicos nos sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético,
neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil. Enfermagem
médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pósoperatório; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos
nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório – hematológico, músculoesquelético, reprodutor, neurológico, Endocrinológico. Conhecimento sobre técnicas de
enfermagem: Aplicação dos princípios técnicos-científicos na execução de procedimentos
de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: Sistema de Saúde no Brasil – Programa
Saúde da Família; Vigilância epidemiológica; Assistência de enfermagem a doenças
crônicas – Degenerativas; Assistência de enfermagem à saúde do trabalhador;
Assistência de enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises
hipertensivas, distúrbios glicêmicos); Doença de notificação compulsória, doenças
endêmicas de acordo com o perfil nosológico/epidemiológico do Município; Doenças
transmissíveis, controle, notificação compulsória; Saneamento do meio ambiente; Saúde
ocupacional; Consulta de enfermagem. Administração de enfermagem: Funções
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administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Aplicação dos
princípios técnico-científicos na execução dos procedimentos de enfermagem – técnicas
de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe de trabalho;
Processo de trabalho da enfermagem. Controle de infecção hospitalar: Método de
aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; Processamento de artigos
hospitalares; Ética e legislação do exercício da enfermagem profissional.

CÓDIGO/CARGO: 303 – Odontólogo
Patologia oral – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e
para-orais; Cárie dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem nãoodontogênica; Lesões pré-malígnas e malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos
e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-odontogênicos; Manifestações orais
das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; Doenças das
glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da
prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. Farmacologia –
Conceitos gerais de vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas
posologias;
Anestésicos
locais,
analgésicos,
antiinflamatórios,
antibióticos,
quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais fármacosdependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências
médicas no consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgiãodentista. Dentística: Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo
operatório, isolamento relativo e absoluto do campo operatório – instrumental e técnica;
Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço
biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, ionômero de
vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo
pulpar; Clareamento dental. Cirurgia – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia;
Acidentes e complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos;
Princípios gerais de traumatologia buco-maxilofacial; Tratamento cirúrgico das infecções
orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental
cirúrgico; Anestesiologia. Radiologia- Princípios gerais de aplicação em odontologia;
Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos
biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização
radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em
imagenologia odontológica. Biossegurança em odontologia – Métodos de controle de
infecção e esterilização; Proteção profissional e do paciente. Oclusão – Fundamentos de
oclusão e dos movimentos mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das
disfunções têmporo-mandibulares. Ética e legislação odontológica – O código de ética
odontológico.

CÓDIGO/CARGO: 304 – Farmacêutico
Ética profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. Medicamentos sujeitos a
controle especial: Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (legislação e
dispensação); Administração de Farmácia; Organização de Almoxarifados e Condições
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adequadas de Armazenamento; Controle de Estoque de Medicamentos e Materiais de
Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos. Farmacotécnica e tecnologia
farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis:
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo
de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia;
Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de qualidade: Controle
de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos,
físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia
Hospitalar. Farmacologia: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das
Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos
Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Farmacovigilância;
Farmacoepidemiologia. Seleção de medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia;
Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de
Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Farmácia
hospitalar no controle de infecção hospitalar: Atribuições de Farmacêutico no controle da
Infecção Hospitalar; Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes. Legislação Farmacêutica Lei 3.820 de 11.11.60 - noções; Código de Ética Profissional - Resolução 290/90; Código
de Ética Profissional.

CÓDIGO/CARGO: 305 – Bioquímico
Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade;
limpeza de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de
amostras. Bioquímica - determinações bioquímicas; determinações enzimáticas;
determinações das provas funcionais; elelioforese na bioquímica clínica;
espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; estudo dos glóbulos
brancos; estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de cultura;
esterilação; coloração; coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário
(cultura de material); hemoculturas; antibiograma. Imunologia - reações de precipitação;
reações de aglutinação; reações de hemolose; imunoensaios (técnicas). Parasitologia protozoários intestinais; helmintos intestinais; hemoparasitas; parasito dos tecidos;
técnicas laboratoriais. Urpanálise - características físicas; pesquisa dos componentes
anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das
secreções orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorológicas; precipitações; reações de
hemoaglutinação. Parasitologia; métodos diretos; sedimentação; conceituação.
Bioquímica - determinações dos componentes orgânicos do sangue; determinações dos
componentes inorgânicos do sangue; determinações das enzimas de importância
química. Provas funcionais - função renal; função hepática; tolerância à glicose.
Uroanálise - exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; leucograma;
Código de Ética Profissional.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - COMUNS A
TODOS OS CARGOS DA EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR

CARGOS:

Educação Física (306/1) – Português (306/2) – Matemática (306/3) – Normal
Superior ou Pedagogia (306/4).

Educação Pública e a igualdade de oportunidades educacionais; significado da equidade
na escola Pública; a garantia de acesso e permanência dos estudantes na escola;
Educação e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição
Federal de 1988. Estrutura: Organização da educação brasileira; Políticas educacionais;
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Descentralização: avaliação, currículo,
legislação; Plano Nacional de Educação; Significado e limites do Plano Nacional de
Educação; A educação Publica como instrumento de inclusão social; escola democrática
e inclusiva; execução de projetos político–pedagógicos; organização curricular; a
interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos; os processos de avaliação da
aprendizagem. Autonomia da escola pública e a gestão democrática; colegiados
escolares e a participação da comunidade na vida escolar. Compromisso da educação
pública com a sociedade; Lei nº 9.394/96/LDB; O compromisso social e ético do
professor; As concepções de infância, de família e de sociedade: o processo de
socialização.

CÓDIGO/CARGO: 306/1 – Educação Física
Relação da educação física com as demais disciplinas; Dimensões históricas da
educação física; Dimensões Filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas a educação e
ao esporte: lazer e as interfases como a educação física, esporte, mídia e os
desdobramentos na educação física; As questões do gênero e o sexismo aplicados a
educação física; Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento;
Dimensões Biológicas aplicadas a educação física e ao esporte: as mudanças fisiológicas
resultantes da atividade física; Nutrição e atividade física; Socorro de urgência aplicados
a educação física; A educação física no currículo da educação básica – significados e
possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da educação física na escola;
Educação física escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na
educação física escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e
transformação didático – pedagógica crescimento e desenvolvimento motor; Esporte
escolar: o processo de ensino – aprendizagem – treinamento. A técnica. A tática. A regra.
A competição.

CÓDIGO/CARGO: 306/2 – Português
Língua portuguesa: Leitura e Interpretação de texto. Ortografia. Divisão Silábica.
Encontros Vocálicos e consonantais. Acentuação. Emprego de Crase. Pontuação. Flexão
Nominal. Flexão Verbal. Empregos dos Verbos Impessoais. Vozes Verbais
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(transformação). Uso e Colocação de Pronomes. Concordância Nominal. Concordância
Verbal. Regência Nominal. Regência Verbal. Análise Sintática: Termos da Oração. Frase.
Oração. Período: Processo de Coordenação e Subordinação. Emprego das Conjunções.
Semântica: Significação das Palavras, Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos,
Polissemia, Denotação e Conotação; Literatura: Figuras de estilos; II – Gêneros literários;
III – Escolas Literárias Brasileiras. Literatura de Informação. Barroco – com destaque para
a obra de Gregório de Matos e Pe. Antônio Vieira. Arcadismo. Romantismo – Poesia.
Introdução, características. As Gerações Românticas, Produções Literárias da 1º
Geração com destaque para Gonçalves Dias. Produção Literária da 2º Fase, destaque
Álvares de Azevedo. Produção Literária da 3º Fase com destaque para Castro Alves.
Romantismo, prosa e teatro. Produção Literária com destaque para José de Alencar e
Martins Pena. Realismo – Naturalismo. Introdução, Características, Produção Literária em
Prosa com destaque em Machado de Assis e Aloísio de Azevedo. Parnasianismo.
Introdução. Literária com destaque em Olavo Bilac. Pré – modernismo. Introdução,
características e produção literária com destaque para Lima Barreto e Euclides da Cunha.
Modernismo. 1º Fase – Semana de Arte Moderna e seus representantes. 2º Fase – Prosa
e Poesia, destaque para Jorge Amado. Pós – modernismo. Introdução, Características e
Produção Literária com destaque para João Cabral de Melo;

CÓDIGO/CARGO: 306/3 – Matemática
Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais; Problemas que envolvem
conjuntos numéricos; Funções de 1º e 2º graus, modular, exponencial e logarítmica:
domínio, imagem e gráficos; Porcentagem, juros simples e composto; Trigonometria no
ciclo; Seqüência: progressões aritméticas e geométricas; Matrizes, determinantes e
sistemas lineares; Análise combinatória e probabilidade; Geometria plana, espacial e
analítica; Números complexos; Polinômios e equações polinomiais; Estatística; Limites e
derivadas; A construção dos conceitos matemáticos; Sistema de numeração em
diferentes bases; Situações de problemas envolvendo as quatro operações e suas
propriedades; Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais;
Medidas de comprimento: superfície, volume, massa, capacidade; Tratamento de
informações; Múltiplos e divisores; Metodologia do ensino de matemática.

CÓDIGO/CARGO: 306/4 – Normal Superior ou Pedagogia
Teoria e prática da educação; Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e
política da escola - perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; Gestão democrática e
autonomia na organização do trabalho escolar; Colegiados escolares; Projetos políticopedagógicos; A Educação básica no Brasil; Noções básicas dos conteúdos a serem
desenvolvidos na Educação Infantil; Noções básicas dos conteúdos de Ensino
Fundamental do 1ª ao 5ª ano, de acordo com os parâmetros curriculares Nacionais;
Importância do processo de socialização da criança; A questão do fracasso escolar:
evasão e repetência; A organização da Educação Básica Fundamental; A organização da
estrutura escolar por ciclos, fases e seriação; Planejamento de ensino; A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei No 9.394/96 e suas alterações); O livro didático:
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política e utilização; Avaliação e objetivos educacionais; Análise de dificuldades,
problemas e potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a sociedade
concreta; Educação continuada dos profissionais da escola; Estatuto da criança e do
adolescente; Ética Profissional; O Planejamento Pedagógico numa perspectiva de
transformação social; A escola pública e sua função social; Construtivismo; A elaboração
do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto e casualidade; O jogo na
construção do conhecimento pela criança; O raciocínio infantil: o pensamento racional e
pensamento criador; A integração das áreas de conhecimento com os aspectos do
desenvolvimento psico-social da criança; A avaliação e a aprendizagem; As teorias da
educação e o problema da marginalidade; A alfabetização, concepções de linguagem e
escrita; Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação;
Sociedade do Conhecimento; Resolução CNE/CEB nº 1/2000. Parecer CNE/CEB
nº11/2000. Fundamentos: Filosofia da Educação: Concepções liberais e progressistas da
educação: contribuições e limites; Pedagogia tradicional, nova e tecnicista. Sociologia da
Educação: a democratização da escola; educação e sociedade. Psicologia da Educação:
Teoria do desenvolvimento humano, suas distintas concepções; A história das idéias
pedagógicas: pensamento pedagógico – da antigüidade clássica ao iluminismo e a escola
nova; O pensamento pedagógico brasileiro; Construtivismo; Piaget e Vygotsky; Paulo
Freire.

