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CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - PR 
ANEXO I DO EDITAL Nº 01/01/2007 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1 LÍNGUA PORTUGUESA  
1.1 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja Alfabetizado: 
 Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – 
masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostila para Concursos. 
 
1.2 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja Ensino Fundamental ou Médio Completo: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão 
silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) 
e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostila para Concursos.  
 
2 MATEMÁTICA 
2.1 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja Alfabetizado: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. 
Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostilas para Concurso. 
 
2.2 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja Ensino Fundamental ou Médio Completo: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. 
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostilas para Concurso. 
 
3  CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS: 
Fundamentos Históricos e Geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos Militares. Brasil Contemporâneo.  
Organização Política e atualidades de Cafelândia, do Paraná, do Brasil e do Mundo.  Aspectos geográficos e históricos de 
Cafelândia: hidrografia, relevo, população, clima,   vegetação, limites geográficos, economia, emancipação e símbolos 
municipais. Ética e Trabalho. 
Referências Bibliográficas:  Livros didáticos do Ensino Fundamental e Médio que versam sobre os assuntos solicitados. 
Livros, revistas e jornais da atualidade, Apostila para Concursos. Cafelândia – Um pouco de nossa História, Marinês 
Fagundes Cordeiro. (Biblioteca Municipal) 
 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  
4.1. Auxiliar de Serviços Gerais: Noções básicas de primeiros socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; 
Noções de segurança no trabalho e assuntos relacionados ao desempenho do cargo e ética no trabalho.Noções de primeiros 
socorros. 
 
4.2. Lavador – Lubrificador:  Conhecimentos  teóricos e práticos  na  limpeza de  veículo automotores,  lavando-os  interno 
e  externamente,  a mão  ou  por meio  de máquinas; Conhecimentos  dos  tipos  de  ferramentas máquinas e equipamento; 
Sistema de lavação e suspensão de veículos; Produtos químicos para  limpeza  e  higiene;  Tipo  de  polidores; 
Conhecimento  de  lubrificação  de  automóveis, caminhões, máquinas, etc;  Finalidade da  lubrificação,  tipo de graxas e 
óleos  lubrificantes; Sistema de elevacar; Locais de lubrificação de um veiculo; Conservação do ambiente de trabalho e 
equipamentos de lubrificação; Equipamento de proteção individual; Noções de segurança e higiene dos trabalhos inerentes à 
especialidade. Noções de primeiros socorros.  
 
4.3. Motorista: Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de 
veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de primeiros socorros. 
 
4.4. Motorista I: Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção 
de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de primeiros  socorros. 
 
4.5. Pedreiro I: Ler e interpretar projetos de construção e arquitetura. Preparo de concretos e argamassas. Construir 
alicerces como: baldrame, sapata isolada, radier, blocos. Levantar paredes de alvenaria: amarração e encontro. Vão de 
portas e janelas. Uso de nível e prumo. Cintas de amarração. Pilares, vigas e lajes. Escoramentos. Telhado. Assentar 
esquadrias. Revestimento: chapisco, emboço e reboco. Assentamento de: aparelhos sanitários, manilhas e tubos. Montar e 
desmontar andaimes. 
 
4.6. Pedreiro II : Ler e interpretar projetos de construção e arquitetura. Preparo de concretos e argamassas. Construir 
alicerces como: baldrame, sapata isolada, radier, blocos. Levantar paredes de alvenaria: amarração e encontro. Vão de 
portas e janelas. Uso de nível e prumo. Cintas de amarração. Pilares, vigas e lajes. Escoramentos. Telhado. Assentar 
esquadrias. Revestimento: chapisco, emboço e reboco. Assentamento de: aparelhos sanitários, manilhas e tubos. Montar e 
desmontar andaimes. 
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4.7. Eletricista Téc. em Iluminação Pública: Conceitos básicos em eletricidade. Principais materiais usados em 
instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas. Práticas em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. 
Ferramentas e instrumentos de trabalho. Conhecimento prático em baixa e alta tensão.   Assuntos relacionados à sua área 
de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Primeiros Socorros (acidentes com eletricidade). 
 
4.8. Eletricista: Conceitos básicos em eletricidade. Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de 
instalações elétricas. Práticas em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Ferramentas e instrumentos de 
trabalho. Conhecimento prático em baixa e alta tensão.   Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Primeiros Socorros (acidentes com eletricidade). 
 
4.9. Operador de Máquinas: Noções básicas e procedimentos de segurança, equipamentos de proteção Conservação e 
manutenção de máquinas. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de primeiros  socorros. 
 
4.10. Operador de Máquinas I: Noções básicas e procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e 
manutenção de máquinas. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de primeiros socorros. 
 
4.11. Pintor: Conhecimento sobre serviços de chapeação em veículos em geral, Conhecimento das ferramentas; Tipos de 
tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas; Cores de 
Segurança; Uso e  cuidados  necessários para  conservação  de  instrumentos de pintura;  Procedimentos  corretos para 
economizar  tinta e derivados; Procedimentos para definições de cores.  Assuntos relacionados à sua área de atuação, ética 
no trabalho e Noções de primeiros socorros. 
 
4.12. Vigia: Procedimentos básicos para atuação de vigias.  Conhecimentos básicos sobre funcionamento de instalações 
elétricas e hidrossanitárias prediais; instalações e equipamentos contra incêndio; sistemas de segurança patrimonial e 
noções de primeiros socorros. Prevenção de acidentes; prevenção de roubos; prevenção de incêndios; Vigilância do  
patrimônio  público; Controle  de  entrada  e  saída  de  veículos  em estacionamentos  de repartições  públicas; Noções de 
primeiros socorros. 
 
4.13. Agente Administrativo: Organização do trabalho administrativo. Cálculos simples. Envio e recebimento de 
correspondência. Documentação e arquivo. Redação empresarial e oficial. Relações humanas e atendimento ao público. 
Ética Profissional. Lei Orgânica do Município de Cafelândia. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos 
Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade 
e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de extinção 
dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, 
disciplinar e normativo. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o 
pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.14. Agente Comunitário de Saúde: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças;  Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: 
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; 
Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não 
Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde 
Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento 
Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, 
imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, 
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e 
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. 
 
4.15. Agente de Endemias: Noções sobre febre amarela e dengue. Biologia dos vetores. Organização das operações de 
campo. Criadouros. Estratificação entomo–epidemiológica dos municípios. Pesquisa entomológica. Tratamento. 
Recomendação quanto ao manuseio de inseticidas e uso de E.P.I. Controle biológico e manejo ambiental. Cuidado higiênico 
do corpo e alimentos. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Epidemias e endemias: cólera, febre amarela, 
dengue, hanseníase, leptospirose, leishmaniose, etc. Noções de ética. Noções de prevenções e recuperação da saúde. 
Competência dos agentes de endemias. 
 
4.16. Agente de Execução: Ações de controle de focos, vetores e orientação sobre vigilância ambiental e epidemiológica.  
Vigilância epidemiológica.Vigilância sanitária.  Epidemiologia.  Controle de Vetores da Febre Amarela e Dengue.  Legislação.  
Noções de segurança e higiene do trabalho. Vigilância epidemiológica; Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, 
Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); 
Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96);Código de  Obras e Posturas do Município de Cafelândia.Lei Orgânica Municipal. 
 
4.17. Agente Fiscal: Noções de Direito Tributário e Administrativo: Princípios Constitucionais Tributários., Não-
cumulatividade, Seletividade. As Imunidades Tributárias. Sistema Constitucional Tributário. O exercício das competências. 
Sistema de participações na arrecadação. Competência tributária e capacidade tributária ativa. A Lei Tributária no tempo e no 
espaço. Critérios da Interpretação. Espécies Tributárias. Tributos Municipais. Hipótese de incidência e fato jurídico tributário 
(fato imponível). Causas de extinção do crédito: pagamento, compensação, transação, remissão, decadência, prescrição, 
conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada 
em julgado, pagamento antecipado no lançamento por homologação. Exclusão do crédito tributário: Isenção e Anistia. 
Suspensão da Exigibilidade do Crédito. As Infrações e as Sanções Tributárias. Classificação. Espécies de Sanções. 
Princípios Aplicáveis. A Responsabilidade por Infrações. Ilícitos ou infrações tributárias e os crimes fiscais. A Denúncia 
Espontânea. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Pessoas sujeitas à Lei. Renúncia Fiscal face à Lei de 
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Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de atuação; patrimônio e suas 
variações; contas ( conceito, tipo e plano de contas); escrituração; métodos, diário, razão e livros auxiliares; registro de 
operações mercantis e de serviços; Provisões; depreciação, amortização e exaustão; ajustes e levantamento de 
demonstrativos financeiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do 
patrimônio liquido e demonstração das origens e aplicações de recursos); participações societárias (conceito, classificação e 
formasControle dos bens patrimoniais. Controladoria no setor público: conceito, classificação, forma de atuação, objetivos; o 
controle no setor público; controle interno e controle externo: o exercício do controle na gestão pública: regulamentação legal. 
Legislação: Lei 4.320/64; Lei 8.666/93; Lei 6.404/76; Lei 10.303/01. Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral. Código 
Tributário Municipal e Lei Orgânica Municipal. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.18. Atendente de Farmácia: Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e 
barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial, 
concentração dos medicamentos. Princípios de Farmacologia. Interação medicamentosa. Farmacologia. Cálculos em 
Farmacologia.   Classes terapêuticas. Medidas preventivas e auxiliares na conservação dos medicamentos.  Desinfecção, 
Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e 
farmácia hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética 
da Categoria. Técnicas de Aplicações de Injeções. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de 
distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998.  Dispensação de 
Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização 
e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 
4.19. Auxiliar de Epidemiologia: Ações de controle de focos, vetores e orientação sobre vigilância ambiental e 
epidemiológica.  Vigilância epidemiológica.Vigilância sanitária.  Epidemiologia.  Controle de Vetores da Febre Amarela e 
Dengue.  Legislação.  Noções de segurança e higiene do trabalho Vigilância epidemiológica; Sistema Único de Saúde (SUS): 
Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção 
II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96); Programa Saúde da Família: Responsabilidades; Atribuições e 
Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da Família; Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem 
executadas pelas Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal nas áreas prioritárias da Norma Operacional Básica da 
Assistência a Saúde (NOAS/2001); Unidade de Saúde da Família; A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação, 
do Programa Saúde da Família . 
 
4.20. Auxiliar Técnico Administrativo:  Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas. 
Administração e organização. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Atos e contratos 
administrativos. Empresa moderna, empresa humana. Relações humanas e interpessoais. Lei Orgânica do Município de 
Cafelândia. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote 
Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.21. Desenhista Projetista: Conhecimentos gerais de Desenho Técnico.  Conceitos Básicos da Linguagem Gráfica. Escrita 
e Leitura.  Descrição Ortográfica e Perspectiva.  Instrumentos Gráficos e seu Uso. Geometria Gráfica.  Letras e Algarismos.  
Vistas Auxiliares.  Vistas Seccionais e Convenções.  Desenhos Esboços em perspectiva.  Cotas, anotações, limites e 
precisão.  Mapas Gráficos e Diagramas.  Intersecções de superfícies.  Vistas desenvolvidas.  Fundamentos de Projeto.  
Escalas. 
 
4.22. Fiscal de Obras: Noções em Direito constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988; Direitos e 
garantias fundamentais; Organização do estado e dos Poderes; Noções de Direito Penal: Dos crimes contra a Administração 
Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. Noções sobre Edificações Particulares (projetos, plantas baixas, metragem, 
loteamentos, quadras, lotes) Lei Orgânica Municipal, Código de Obras e Posturas do Município de Cafelândia. Informática: 
Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.23. Monitor Educacional:Estrutura/Organização: Educação Escolar– Constituição da República Federativa do Brasil/1988 
(Educação e Legislação)– Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS)– Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 
9394/96 Didática/Metodologia – Currículo Escolar– Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino-
aprendizagem– Projetos de trabalho na prática educativa – Construção do projeto-político pedagógico Teorias de 
Aprendizagem/Desenvolvimento Humano – Concepção Interacionista: Piaget e Vygotsky– Estágios do Desenvolvimento 
Cognitivo– Construtivismo– Competências e Habilidades Formação Contínua do Profissional da Educação. ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) 1990. Currículo Básico para Escola Pública Municipal – AMOP, 2007. Informática: Sistema 
Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 
2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.24. Técnico de Enfermagem: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e 
COFEN). Introdução à Enfermagem: Noções  de Anatomia e Fisiologia. Necessidades básicas e essenciais do ser humano. 
Cuidados higiênicos com os pacientes. Higiene das mãos. Prontuário do pacientes. Sinais vitais. Mensuração de peso e 
altura. Controle das eliminações urinárias e intestinais. Posição para exames. Prevenção de deformidades e escaras de 
decúbitos. Preparo e manuseio de materiais estéreis. Colheita de materiais para exames de laboratórios. Oxigenoterapia, 
inaloterapia e exercícios respiratórios. Sondagem vesical. Sondagem gástrica. Entroclisma. Técnicas de curativos e 
colocação de ataduras. Medicações princípios e técnicas de aplicações. Administração, dosagem e cálculos. Nutrição e 
dietoterapia: conceito de nutrição, nutrientes, alimentação, dietoterapia, dietas para as diversas infecções do organismo. 
Manipular e administrar medicamentos utilizando técnica asséptica. Princípios de farmacologia; Manusear equipamentos e 



 4 

materiais de acordo com manuais e técnicas adequadas. Identificar as prioridades e aplicar os princípios de assistência de 
enfermagem nas condições de emergência. Relatar de forma precisa e clara a assistência prestada. Interpretar dados de 
monitorização na assistência ao paciente. Realizar procedimentos de higiene e conforto para o paciente. Aplicar o cuidado 
integral ao paciente no pré, trans e pós-operatório. Prestar assistência de enfermagem ao grupo materno-infantil. Aplicar 
técnicas adequadas de descarte de resíduos biológicos, físicos, químicos e radioativos na realização do trabalho. Aplicar 
princípios ergonômicos na realização do trabalho afim de prevenir doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando 
adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Enfermagem Médica e Cirúrgica - Assuntos: Assistência de enfermagem a pacientes apresentando sinais e sintomas de: dor, 
febre, edema, dispnéia, disfagia, azia, náuseas, vômitos, hematemese, melena, diarréia, desinteria, desidratação, 
constipação, flatulência e icterícia. Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes 
portadores de moléstias infecto-contagiosas. Etiologia  profilaxia de moléstia infecto-contagiosas mais comuns no Brasil: 
sarampo, rubéola, coqueluche, difteria, escarlatina, varicela, parotidite, febre, tifóide, tétano, hepatite, dengue, febre amarela 
e meningite. Técnicas de isolamento. Assistência de enfermagem em atendimento de urgência: hemorragia, ferimentos, 
fraturas e luxações, choque elétricos; queimaduras, parada cárdiorespiratória, intoxicação e envenenamentos, picadas e 
mordeduras de animais, politraumatismo, transporte de acidentados, corpos estranhos e convulsões. 
Enfermagem Materno-Infantil e Enfermagem Obstétrica - Assuntos: Assistência de enfermagem às gestantes, parturientes, 
puérperas. Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança sadia e à criança doente. Obstetrícia, embriologia, 
gravidez, intercorrências mais comuns na gravidez, trabalho de parto e nascimento,  saúda da mulher e da criança. 
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva - Assuntos: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde 
pública e coletiva. Notificação compulsória. Imunizações  ativa e passiva. Saneamento básico sistema de água, esgoto, 
destino de lixo. Parasitose intestinal. Calendário de vacinação, Assistência a pacientes com doenças sexualmente 
transmissíveis: sífilis, gonorréia, condiloma e cancro mole. AIDS. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde 
(SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 
(seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
 
4.25. Técnico de Raio – X: Anatomia: cabeça e pescoço.  Dorso e medula espinhal.  Tórax.  Abdômen.  Pelve e períneo.  
Membro superior.  Membro inferior.  Princípios, terminologia e proteção contra radiação.  Nome da incidência. Fatores 
técnicos: tamanho do filme.  sentido transversal ou longitudinal.  Alcance em Kvp. Técnicas e dose (dose aproximada por 
paciente - incidência).  Critérios radiográficos (estruturas que devem ser evidenciadas; evidências de posicionamentos 
corretos; colimação e localização do RC - Raio Central - corretas; fatores aceitáveis de exposição).  Colimação.  Campo de 
Raios X e incidências.  Posição do paciente.  Incidências básicas ou especiais. Exame contrastado do aparelho urinário. 
Proteção Radiológica.  Dosimetria e Equipamentos de radiologia.  Física das Radiações; Efeitos biológicos das Radiações.   
 
4.26. Técnico de Administração: Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas. 
Administração e organização. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Atos e contratos 
administrativos. Empresa moderna, empresa humana. Relações humanas e interpessoais. Lei complementar nº 101/2000 – 
lei de responsabilidade fiscal. Lei nº 8.666/93 e alterações promovidas pelas leis 8.883/94 e 9.648/98. Emenda constitucional 
nº19 e emenda constitucional nº20. Lei Orgânica do Município de Cafelândia. Atos e fatos administrativos. Classificação dos 
Atos Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, 
Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de 
extinção dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, 
disciplinar e normativo.Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o 
pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.27. Técnico de Tributação: CONTABILIDADE GERAL – Conceito, princípios contábeis; Contas: conceito, função, 
funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; Plano de Contas: conceito, finalidades, características, 
planificação contábil; Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na 
escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de 
lançamentos, documentos contábeis; Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração do 
Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes; Avaliação de 
Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial; Correção Monetária: conceito, obrigatoriedade, 
métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta resultado da correção monetária; Demonstrações Contábeis: conceito, 
periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: conceito, campo de aplicação e relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, 
regimes contábeis; Orçamento Público: definição e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento (Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais), ciclo orçamentário, créditos adicionais; Receita 
Pública: conceito, classificação legal da receita orçamentária, receita extra-orçamentária, estágios da receita pública; 
Despesa Pública: conceito, classificação legal da despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária, estágios da despesa 
segundo a lei, estágios da despesa segundo a realidade, restos a pagar, dívida pública, regime de adiantamento. -.DIREITO 
TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional. – disposições gerais, competência tributária; impostos municipais, taxas e 
contribuição de melhoria; Normas Gerais de direito tributário: legislação tributária, obrigação Tributária, crédito tributário, 
administração tributária – Decreto-Lei 406/68 e suas alterações – art. 8° e seguintes; - Código Tributário do Município. Lei 
Orgânica do Município de Cafelândia. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. 
 
4.28. Técnico em Higiene Dental: Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre 
acometimento periodontais: gengivite e outras lesões fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de Dentição. 
Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e 
interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e supra- gengival. Selantes. Noções básicas: Biossegurança. Equipamento de 
Proteção individual. (EPI’s). Noções básicas sobre: Descontaminação, Desinfecção, Esterilização, Assepsia, Antiasepsia, 
Cadeia asséptica infecção barreiras protetoras individuais e gerais. Instrumentais e Materiais dentários utilizados na prática 
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diária. Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Código de Ética da Classe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus 
princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da 
Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) Programa Saúde  da Família (PSF). 
 
4.29. Telefonista:  1- Conhecimento de equipamentos comuns da mesa operadora; componentes: tipos, modelos, usos e 
cuidados; características técnicas de funcionamento  de  aparelhos  telefônicos; defeitos  na  aparelhagem:  prevenção  e  
providências. 2- Operação de equipamentos telefônicos: recepção e transmissão de mensagens telefônicas; atendimento 
simultâneo; consulta e conferência; transferência automática das chamadas; conhecimento de teclado. 3- Resolução de 
situações e problemas no atendimento telefônico. 4- Fluxo de informações; noções de estrutura organizacional e hierarquia. 
5- Sigilo das comunicações; noções de postura e ética profissional; a imagem do(a) telefonista. 6- Elaboração de recados e 
avisos. 7- Relações interpessoais. 8- Qualidade no atendimento: conduta, bom senso, cordialidade, eficiência; qualidade da 
voz; dicção; comunicabilidade; formas de tratamento; 9- Organização do local de serviço e do trabalho. 10- História do 
telefone: DDD – DDI – DDR. 11- Tarifação das chamadas locais e interurbanas. Assuntos relacionados à sua área de 
atuação e ética no trabalho.  
 
4.30. Professor: Concepção de Educação Infantil e infância. Desenvolvimento infantil. Concepções de ensino e 
aprendizagem na Educação Infantil. Currículo e Educação Infantil: currículo e projeto político-pedagógico, o espaço físico, a 
linguagem, o conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil, planejamento e avaliação, visão interdisciplinar e 
transversal do conhecimento. Articulações entre a educação infantil e o ensino fundamental:  fundamentos técnico-
pedagógicos das diferentes áreas do conhecimento,  concepção de alfabetização, leitura e escrita. Tendências teóricas e 
metodológicas na educação infantil. Legislação – área de educação. Leis, Pareceres e Diretrizes da Educação relacionados 
a: Educação Especial – Educação Infantil – Ensino Fundamental – Ensino de Jovens e Adultos – LDB – Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Currículo Básico para Escola Pública Municipal – AMOP, 2007. 
 
4.31. Assistente Social:  Legislação de Serviço Social. 1.1 Ética profissional. 1.2 Lei de Regulamentação da profissão. 1.3 
Possibilidades e limites de atuação do assistente social.Políticas Sociais. 2.1 Relação Estado/Sociedade. 2.2 Contexto 
histórico, atualidade e neoliberalismo. 2.3 Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. 2.4 
Políticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 2.5 Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). 
Lei Orgânica da Saúde (LOS). 2.6 Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2.7 Política Nacional do 
Idoso. Estatuto do Idoso. 2.8 Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.9 Política da Pessoa Portadora de Deficiência.Atuação 
do Assistente Social. 3.1 Pesquisa Social: projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 3.2 Planejamento Social: 
Planejamento estratégico, Planos, Programas e Projetos. 3.3 Avaliação de programas e políticas sociais. 3.4 Instrumentos e 
técnicas de intervenção: estudo social, perícia, laudo e parecer social. Trabalho com Grupos. Atuação em equipe 
interdisciplinar. Abordagem individual.  
 
4.32. Enfermeiro: Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções. Instrumentos 
básicos de enfermagem. O Processo de trabalho de enfermagem. Metodologia de assistência. Assistência de enfermagem 
nas necessidades: alimentação, higiene, eliminação, regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, 
respiração, integridade física e terapêutica. Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. Administração de medicamentos. 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Ética profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do 
exercício profissional. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com infecções crônicas dos 
sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e gastrointestinal. Métodos de desinfecção e esterilização. 
Assistência de enfermagem em situações de urgência: politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, parto de 
urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada de animais peçonhentos, intoxicações e paradas 
cárdio-respiratórias. Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. 
Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à 
parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao 
aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor. 
Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e 
envenenamento infantil.  Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica.  As doenças de 
Notificação Compulsória. As doenças sexualmente transmissíveis. Imunização e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. 
Assistência de enfermidade no domicilio. Participação popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. 
Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias atuais. 
Constituição Federal de 1988 (seção II -  Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Administração aplicada à 
enfermagem:  Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades da rede básica de saúde. 
Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública.      Programa Saúde da Família - PSF 
Assunto: Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da Família. Principais 
responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas prioritárias da 
Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade de Saúde da Família. A implantação, evolução, 
seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde da Família (ESF)  e Equipe Saúde Bucal (ESB). 
 
4.33. Engenheiro Civil: Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; 
sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações profundas; 
fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos estruturais; estruturas especiais; estruturas em concreto 
armado; alvenaria estrutural; concreto - controle tecnológico; argamassas; formas; armação; instalações prediais; alvenarias; 
paredes; esquadrias; revestimentos; coberturas; pisos; impermeabilização; equipamentos e ferramentas; segurança e higiene 
no trabalho; engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; 
argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.  
Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos 
e argilosos; pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; 
compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; 
empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das 
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fundações profundas.  Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise 
de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de 
Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise 
Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; 
diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros).  Dimensionamento do 
Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do 
aço; características mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas 
em barras de armação; detalhamento de armação em concreto armado.  Instalações Prediais: instalações elétricas; 
instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais.  Estruturas de Aço.  Estruturas 
de Madeira.  Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere às obras e serviços de engenharia. Levantamentos 
topográficos, Leitura de cartas topográficas. Código de Obras e Posturas do Município de Cafelândia. 
 
4.34. Farmacêutico/Bioquímico: Farmacologia: Farmacologia geral: introdução, formas farmacêuticas, farmacocinética(vias 
de administração, absorção, distribuição e eliminação das drogas). Farmacodinâmica (princípios de ação das drogas, teoria 
de receptores). Fatores que alteram o efeito de medicamentos. Toxicologia Prescrição terapêutica. Farmacologia especial: 
farmacologia do(s): SNC, SNA, aparelho digestivo, cardio-vascular-renal e sanguíneo, sistema respiratório, aparelho genital 
feminino, autacóides, antiinflamatórios, drogas antimicrobianas, quimioterapia das doenças parasitarias, vitaminas, hormônios 
e antagonistas hormonais. Sistematização de uma farmacoterapia racional. Vantagens e desvantagens do uso de 
medicamentos. O risco terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças hepáticas e renais. Causas que modificam as ações 
e os efeitos dos medicamentos. Interações fármacos-alimentos. Farmacogenética. Intoxicações medicamentosas.  
Farmacotécnica - Assunto: Operações e abreviaturas em Farmacotécnica. Cálculos utilizados em manipulação, Equivalência. 
Controle de qualidade. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, colírios etc). Formas 
farmacêuticas sólidas (pós,  cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos 
(pomadas, cremes, loções) e fatores que influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. Controle de qualidade de 
medicamentos - Assunto: Análises Físicas; Análise Físico-químicas;Análises Microbiológicas de fármacos e formas 
farmacêuticas. Bioquímica Geral –Bioquímica das proteínas e aminoácidos, dos ácidos nucleicos e nucleoproteína, dos 
carboidratos e dos lipidios. Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Enzimas. Relações com o meio ambiente. Metabolismo 
de carboidratos. Ciclo de ácidos tricarboxílico. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. 
Metabolismo de proteína. Metabolismo de ácido nucleico. Integração metabólica e mecanismo de regulação. Bioquímica dos 
tecidos. Detoxicação. Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico e ácido básico.  Microbiologia -Contaminação microbiológica 
em medicamentos; Desinfecção; Esterilização. Assepsia. Bacteriologia geral. Morfologia e fisiologia. Genética bacteriana. 
Antibióticos e quimioterápicos. Introdução à virologia.. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos gram positivos. 
Bacilos gram positivos não esporulados. Bacilos gram positivos esporulados. Bacilos álcool-ácido resistentes. 
Espiroquetideos. Cocos gram negativos. Bacilos gram negativos fermentadores. Bacilos gram negativos não fermentadores. 
Gêneros clamydial/micoplasma. Introdução à micologia. Dermatófitos. Outros agentes de micoses superficiais. Gêneros 
cryptococcus/cândida. Agentes da cromomicopse e micetomas. Gêneros sporotrix/rinosporidium. Gêneros paracoccidioides. 
Homeopatia - Assunto: Princípios Gerais. Fundamentos, farmacotécnia, Métodos Hahnemannianos; Centesimal 
Hahnemanniano, Decimal Hering ; Cinqüenta Milesimal;  Korsakov ; Fluxo contínuo. Farmacologia homeopática. Insumos 
ativos e inertes. Classificação dos medicamento. Métodos de preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo. . 
Bioterápicos. Formas farmacêuticas de uso externo. Fitoterapia (Farmacognosia) - Assunto: Princípios gerais. 
Farmacotécnica. Tipos de extração Legislação Sanitária e Farmacêutica - Assunto: lei 5.991. Decrreto 793/MS. Portaria 
344//98. Lei dos Genéricos. Resolução Nº 357/2001. Administração e Economia Farmacêutica - Assunto: Lei 8.666 (noções 
básica sobre licitações). controle de estoques Parasitologia: Relações parasito-hospedeiro. (morfologia, biologia, patogenia, 
profilaxia epidemiologia). gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, 
Taenia, Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris Farmacovigilância - Assunto: Conceitos gerais de 
dados práticos sobre o mercado farmacêutico BPFC – Boas práticas de fabricação e controle - Assunto:Validação de 
processos e equipamentos. Validação dos fluxos. Custos. Controle de contaminação cruzada. Descarte de lixo, etc. Saúde 
Publica - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e 
Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) ). Código de 
ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de 2004) Causas de variação nas 
determinações laboratoriais; Etapas envolvidas na colheita, na execução e avaliação dos resultados. Bioquímica: Aplicação 
de fotometria, eletroforese, cromatografia, espectrofotometria e controle de qualidade em bioquímica clínica. Estudo 
bioquímico clínico dos carboidratos, dos aminoácidos e proteínas, dos lipídios, de substâncias nitrogenadas protéicas não 
protéicas e enzimologia em bioquímica Provas de função hepáticas, renais e da tiroidiana.  Urinálise: fundamentos, rotina 
completa, análise física, química e microbiológica, o laboratório de análises clínicas no diagnóstico das doenças renais. 
Imunologia: conceitos gerais de marcadores celulares; Aplicações da imunoprecipitação, enzimoimunoensaio, aglutinação, 
hemaglutinação; quimioluminescência, Fixação de complemento; Imunofluorescência; Interpretação das reações sorológicas; 
Sistema ABO e Rh; Provas de compatibilidade transfusional; Deficiências Imunológicas. Imunologia das infecões bacterianas,  
virais, fúngicas e das parasitoses,. Doenças Auto-Imunes. Alergias. Microbiologia: Genética bacteriana. Esterilização e 
desinfecção. Antibióticos e quimioterápicos. Cocos gram positivos. Bacilos gram positivos não esporulados. Bacilos gram 
positivos esporulados. Bacilos álcool-ácido resistentes. Espiroquetideos. Cocos gram negativos. Bacilos gram negativos 
fermentadores. Bacilos gram negativos não fermentadores e micologia. Coleta do material biológico, Bacterioscopia, culturas  
antibiograma e autovacinas. Diagnóstico laboratorial das infecções microbianas do trato respiratório, gastrointestinal e 
urinário e das lesões suporativas da pele; DST; Líquidos de punções; Infecções hospitalares. Parasitologia: Relação 
hospedeiro - parasita; protozoologia e helmintologia: morfologia, patogenia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico laboratorial 
dos gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, Taenia, Ascaris, 
Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris; Métodos para exames parasitológicos; Hematologia: Conceito, coleta 
de material e técnicas de exames; elementos figurados; morfologia e funções;  sangue periférico, órgãos hematopoéticos, 
hematopoese fetal; hematopoese pós-natal. Técnicas e interpretações dos exames das séries vermelha e branca; Testes 
básicos para o estudo das anemias; Alterações morfológicas no sangue periférico; Técnicas e exames relacionados ao 
estudo da coagulação/hemostasia; hemograma nos processos infecciosos, anemias, leucemias. 
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4.35. Fisioterapeuta: Desenvolvimento motor normal e patológico até o 2º ano de vida da criança; Deficiências apresentadas 
por adultos ou crianças portadoras de patologias neurológicas; Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras 
de patologias ortopédicas e,ou traumatológicas; Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de patologias 
reumáticas; Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de patologias respiratórias e cardiovasculares; 
Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de patologias da coluna vertebral; Revisão anatômica e 
fisiológica, e tratamento fisioterapêutico dos seguintes sistemas: respiratório, cardiovascular, ósseo, muscular e Sistema 
Nervoso Central; Biomecânica Básica dos sistemas respiratório, ósseo e muscular; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde 
do Trabalhador; Ética Profissional; Princípios, diretrizes e funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde); Processo 
saúde-doença; Programa Saúde da Família. 
 
4.36. Médico – Clínico Geral:  Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. 
Torções. Luxações. Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. 
Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho 
genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório.Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias: 
Aspectos de higiene relativos à Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento 
básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças 
profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, 
profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. 
Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. 
Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. 
Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre 
Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças 
produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. 
Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. 
Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e 
outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. 
Filariose.Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de 
localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, 
doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-
Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, 
desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e 
hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas 
superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de 
pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: arritmias 
cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e pericardites, hipertensão 
arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus 
eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema 
Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, 
doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do 
cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, toxoplasmose, 
parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências 
Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, 
queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos.Saúde Pública: 
Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. 
Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família 
(PSF).  
 
4.37. Médico Especialista: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Luxações. 
Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias 
abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. 
Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório.Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias: Aspectos de higiene 
relativos à Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição 
da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde 
mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das 
seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças 
respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. 
Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças 
produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. 
Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. 
Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: 
Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose 
tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose sul-americana; 
Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros agentes: 
Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose.Medicina 
Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de localização, convulsões, 
epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, 
demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios 
ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e 
hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e 
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hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, 
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, 
tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: arritmias cardíacas, 
insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e pericardites, hipertensão arterial 
sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus 
eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema 
Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, 
doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do 
cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, toxoplasmose, 
parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências 
Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, 
queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos.Saúde Pública: 
Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. 
Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família 
(PSF). 
 
4.38. Médico – Gineco/Obstetra:  
Propedêutica da gravidez. Desenvolvimento morfológico e funcional do feto. Trocas materno-ovulares. Endocrinologia da 
gravidez. Modificações sistêmicas da gravidez. Assistência pré-natal. Contratilidade uterina. Discinesias. Mecanismo de 
parto. Estudo clínico e assistência ao parto. Analgesia e anestesia em obstetrícia. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávidopuerperal.Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG). Abortamento. Prenhez 
ectópica. Neoplasias trofoblásticas gestacionais. Placenta prévia. Descolamento prematuro de placenta. Doença hemolítica 
perinatal. Embolia amniótica. Distúrbios da hemocoagulação. Secundamento normal e patológico. Puerpério normal e 
patológico. Patologia da placenta, cordão e membranas. Polidramnia. Oligodramnia. Amniorrexe prematura. Parto prematuro. 
Gemelidade. Gestação de alto-risco. Sofrimento fetal. Gravidez prolongada. Anomalias congênitas. Distócias. Desproporção 
fetopélvica. Apresentações anômalas. Tocotraumatismos materno e fetal. Fórceps. Ginecopatias de causa obstétrica. 
Operação cesariana. Esterilizaçãocirúrgica. Histerectomia-cesarea. Indicações cirúrgicas no ciclo gestatório. Medicina fetal. 
Noções de terapêutica fetal. Indicações e noções para interpretação de métodos propedêuticos: ultra-sonografia, 
cardiotocografia, dopplerfluxometria. Noções em embriologia. Fisiologia e fisiopatologia do ciclo menstrual. Patologias 
endócrinas. Patologia vulvar. Patologia vaginal. Patologia cervical. Patologia uterina. Patologia ovariana. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Tuberculose genital. Distonias dos órgãos genitais. Climatério. Esterilidade conjugal. 
Propedêutica ginecológica. irurgias ginecológicas. 
Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, 
Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
 
4.39. Médico – Pediatra:  
Recém-nascido: Anamnese e exame físico. Características normais do recém-nascido. Atendimento na sala de parto. 
Infecções pré-natais. Pré-maturidade e pós-maturidade. Distúrbios metabólico e Hidroeletrolíticos. Distúrbios causados por 
uso de drogas pela gestante. Traumatismos durante o parto; icterícia neonatal. R.N. de alto risco, Quimioterapia e 
Antibioticoterapia usados nos R.N. . Lactentes e criança de outras faixas etárias: alimentação do lactente sadio. Crescimento 
e desenvolvimento baixa estatura, obesidade. imunização; desidratação e reidratação. Desnutrição e principais avitaminoses. 
Anemias na infância. Febre reumática e artrite reumática infantil. Abdome agudo na infância. Problemas urológicos na 
infância. Síndrome disabsortiva. Afecções de vias respiratórias altas. Asma Brônquica e bronquiolite: G.N.D.A. Síndrome 
nefrótica e infecção urinária. I.C.C.. Endocardite. Miocardite. Doenças infecciosas e parasitárias (pneumopatias, doenças 
exantemáticas, meningite,. meningoencefalites, tuberculose, gastroenterites, protozooses e helmintoses). Convulsões. 
Genética em pediatria. Noções de intoxicações exógenas. Quimioterapia das infecções. Doenças hemorrágicas; neoplasias.  
Leucemias. Ginecologia Pediátrica. Nutrição parenteral. Grande queimado. Tratamento de urgência. Endocrinopatias. Lúpus 
Eritematoso sistêmico. Dermatomiosite. Osteomielite. SIDA e infecções oportunistas. Insuficiência renal aguda e crônica. 
Afecções dermatológicas. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
 
4.40. Médico Veterinário:  
CLÍNICA MÉDICA: Processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria clínica; Clínica dos 
aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele; Síndrome convulsiva; Toxicoses; 
Choque; Queimaduras; Traumatismos. ANÁLISES CLÍNICAS: Interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de 
fezes, pesquisa de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transminases e fosfatases; Microbiologia; 3. Função Hepática; 
.Função Tireóide; Função Renal; Eletrólitos e Equilíbrio ácido- básico. ANATOMIA PATOLÓGICA: Técnica de necropsia dos 
caninos, felinos e aves; Colheita de material; Exames “post-morten”; Aspectos gerais das lesões produzidas por agentes 
biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias; Aparelho respiratório, aparelho urinário, sistema nervoso, 
aparelho circulatório. DOENÇAS INFECTO - CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS DE INTERESSE SANITÁRIO: Etiologia; 
Sintomatologia; Epidemiologia; Diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos animais domésticos. .PRINCIPAIS 
ZOONOSES DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: Etiologia; Sintomatologia; Epidemiologia; Profilaxia. AGENTES DE 
TOXINFECÇÕES ALIMENTARES: Aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou 
transmitidas por alimentos. I-DEFINIÇÕES: Contaminação; Taxa de Incidência;.Quarentena; Período de Incubação; 
Desinfecção; .Infecção; Desinfestação; Infestação; Endemia; Imunidade; Fonte de Infecção; Patogenicidade; .Hospedeiro; 
Período de Transmissibilidade; Taxa de Mortalidade; Zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.  Normas de inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem anima – Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal. Boas práticas de fabricação 
(BPF). Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Higiene dos Alimentos. Controle de Roedores e outros 
vetores de interesse da Saúde Pública. 
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4.41. Odontólogo: Odontolgia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis 
de prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e análise 
funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e 
controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. 
Toxicologia. Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  Técnicas 
cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo 
cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores. 
Adesivos. Amalgáma. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. 
Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura 
coronária. Obturação do canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à 
Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes 
musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças 
gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. 
Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes 
decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. Técnicas 
anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do 
desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema 
específico. Anomalias dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia 
periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e 
alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas 
para amálgama. Composição das resinas. Ética odontológica: Código de ética odontológica. Saúde Publica: Sistema Único 
de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 
1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
 
4.42. Psicólogo: Instituições e organizações: Assunto: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. 
Acompanhamento de pessoal: Assunto: Adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. Estruturas 
Clínicas: Assunto: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores intervenientes, técnicas 
terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia Familiar: Assunto: O trabalho com família – orientação, aconselhamento e sua 
dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade 
escolar e problema emocional. 
Noções básicas de psicanálise: Assunto: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Freud, 
distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e 
comportamento. Saúde Publica e Código de Ética do Profissional Psicólogo Assunto: Comportamento ético do profissional e 
Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Lei(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, 
Constituição Federal de 1988 ( seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
 
4.43. Técnico de Informática: Sistemas e Computação. Hardware - Componentes de microcomputadores. Dispositivos de 
armazenamento de dados. Gerenciamento de Memória. Memória principal e Cache. Tipos de Memórias. Dispositivos de 
entrada e saída. Placa Mãe Interfaces paralela, serial, USB, IDE, SCSI e SATA. Configuração de microcomputadores. 
Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Montagem /Desmontagem. Operação de computadores. 
Sistemas de Numeração. Processamento "batch", "on line", "off-line" e "real time". Multiprogramação e Multiprocessamento. 
Multitarefa. Discos Rígidos e flexíveis. Instalação e configuração de equipamentos de microinformática - Impressoras DeskJet 
/ Laser, Scanners, CD-ROM, DVD, Zip Drives, Multimídia e Modems. Proteção: Princípios básicos, alimentação AC / DC, 
aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. Software – Básico, aplicativos e utilitários. 
Conhecimentos de instalação e operação dos sistemas Windows 9x / Me, Windows NT4 (Workstation e Server), Windows 
2000 (Professional e Server), Windows 2003 Server, GNU/Linux e Windows XP (Home e Professional). Manipulação de 
arquivos e pastas. Compartilhamento de arquivos, pastas e periféricos. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 
2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, Access e PowerPoint). Openoffice, Broffice. Execução de procedimentos operacionais 
de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. Comunicação de Dados. Conceitos. 
Representação da informação. Sinal analógico e digital. Transmissão serial e paralela, assíncrona e síncrona, half-duplex e 
full-duplex. Protocolos de comunicação. Sistemas de transmissão de dados. Modulação / Demodulação. Linhas ponto-a-
ponto e multiponto. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. 
Modelo OSI / ISO. Meios de transmissão: cabo coaxial, par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento estruturado. 
Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet, ATM e Wireless. 
Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes Públicas. RENPAC. Internet e 
Intranet. Equipamentos: hubs, switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Uso 
de software de acesso e navegação na Internet (browsers): Internet Explorer, Firefox e  Netscape. Modalidades e técnicas de 
acesso: FTP, Telnet, Download, Navegação e Pesquisa. WEB: HTML, JavaScript, Appet Java, ASP e XML. Correio 
Eletrônico: Outlook Express e Netscape. Segurança e apoio ao usuário. Backup, prevenção e eliminação de vírus, firewall. 
IDS; Prestação de serviço e suporte aos usuários. Execução de rotinas e orientação de usuários quanto aos procedimentos 
de segurança dos dados. Apoio na instalação e na atualização de softwares antivírus. Direitos de Propriedades de Software - 
Lei de Software.  Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Banco de Dados: Conceitos e arquitetura 
de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); Modelagem de dados e projeto lógico de banco de dados 
relacional; a linguagem SQL; Controle de transações; Indexação e hashing; Processamento da consulta; Controle de 
concorrência. Segurança Computacional: criptografia simétrica e assimétrica; assinatura digital, certificado digital, 
características do DES, AES e RSA; funções hash (MD5 e SHA-1). 
 


