
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

Nível Intermediário 
 
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
PORTUGUES: 1. 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. 2. Morfossintaxe: 2.1 Classes de palavras (classificação, flexão e emprego na oração) 2.2 
Articulação de elementos textuais: coesão e coerência; 3. Ortografia, acentuação gráfica, pontuação e 
crase; 4. Emprego de palavras : por que, por quê, porque, porquê, seção, sessão, cessão e outros 
vocábulos homônimos. 
MATEMÁTICA: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; Números 
primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de numeração, sistema 
decimal; Calculo de valor de um termo desconhecido em uma igualdade; Números Racionais: frações, 
números decimais, noções de ordem, potenciação e percentagem, regra de três simples e composta, 
juros simples, Sistema de medidas de comprimento, de superfície, de volume, de capacidade e de 
massa; Operações Algébricas, Produtos Notáveis; Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e 
ponderada e média geométrica; Introdução a Geometria. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO e AUXILIAR DE CONTADORIA 
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; PERNAMBUCO: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; FLORES: 
Divisão, Distritos, Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Econômicos, disputas 
políticas, aspectos econômicos, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os 
primeiros habitantes, capitanias hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: 
Independência, o primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da 
Republica, Os governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o Estado. 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: Níveis de prevenção; Conceitos sobre técnicas de 
escovação, Fluoretação, Fio Dental, Dieta Alimentar. Meios Educativos: Contato Pessoal, Trabalho em 
grupo, Comunicação em massa, Atribuições do THD. CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA PERIODONTAL: 
Conceitos Básicos; Noções de prevenção. NOÇÕES BÁSICAS DE PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA. 
ESTRUTURAS DENTÁRIAS: Conceitos; Dentição Decídua / Dentição Permanente; Fórmulas Dentárias.  
ESTERILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA: Processos utilizados - Meios físicos e químicos; Manipulação dos 
materiais utilizados; Cuidados básicos. MATERIAIS DENTÁRIOS: Conceitos Básicos; Tipos - Forradores e 
Restauradores; Manipulação. EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL EM ODONTOLOGIA:  Materiais usados 
para exame clínico; Profilaxia Dental; Cirurgia (Exodontia); Periodontia; Dentisteria. TÉCNICAS DE 
REANIMAÇÃO DO PACIENTE:  Parada Cárdio-respiratória; Lipotímias; Choques. VERIFICAÇÃO DE SINAIS 
VITAIS:  Pressão Arterial, Temperatura e Pulso. TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
Vias de aplicação - Oral e Parenteral. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF 
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional .Ética e legislação profissional.Noções de 
Farmacologia. Admissão, alta, óbito.Assistência de enfermagem ao exame físico.Enfermagem nos 
exames complementares.Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do 
corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:clínica médica, emergências, clínica 
medico-cirúrgica, pediatria,psiquiatria,ginecologia e obstetrícia, neonatologia.Doenças infecto 
parasitárias. Programa de imunização e rede de frios,conservação de vacinas,esquema básico de 
vacinação,vias de administração.Políticas Públicas de saúde.Saúde do idoso.Procedimentos técnicos 
relacionados ao conforto e à segurança do paciente:higiene,massagem de conforto,posições para 
exames,transporte do paciente e paciente terminal.Técnicas básicas:sinais vitais,medicação, coleta de 
material para exames,técnicas de curativo,crioterapia, e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e 
sondagens.Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia ,esterilização,controle e prevenção de 
infecção hospitalar 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 (portaria 1395/ MG-10/12/99.Política de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência (portaria 1060 GM/05/07/02).Programas : saúde da família,saúde da mulher, saúde da 
criança,saúde bucal,hipertensão,diabetes,tuberculose, hanseníase ,saúde mental (portaria GM 
399/2006) 
 



FISCAL DE OBRAS 
Tipos de construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; Locação de uma obra; Nomenclatura de 
estruturas e suas principais aplicações; Equipamentos básicos; Alvenarias – tipos e técnicas de 
execução; Revestimentos – tipos e técnicas de execução; Argamassas – tipos e dosagens; Concretos – 
dosagens e preparação; Noções de segurança. 
Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e mecanizada e suas características, operações 
básicas: ciclo de operação; Estudo dos materiais de superfície, terminologia das rochas- T.B. – 3 da 
ABNT, critérios para classificação dos materiais, classificações do DNER e DER – SP, DNIT, importância 
econômica da classificação, redução volumétrica dos solos ou compactação, fundamentos teóricos da 
compactação; Seleção dos equipamentos de terraplenagem, generalidades, fatores naturais, topografia; 
Introdução aos equipamentos de terraplenagem, classificação e terminologia; Execução de 
terraplenagem, serviços preliminares de execução, Instalação do canteiro de obras, Construção de 
estradas  de serviço e obras de arte provisória, consolidação dos terrenos e fundação dos aterros, 
locação topográfica; Execução dos cortes, controle e locação topográfica dos cortes; Terraplenagem não 
convencional, equipamentos escavoelevadores, escavadeiras rotativas; Trabalhos Em Terra – Objetivos 
e procedimentos; estudos dos solos; escavações escoramentos; aterros e reaterros. Topografia – 
generalidades; definições; indefinição a altimetria; erro altimétrico; planos de referências; costas x 
altitude; referência de nível; leituras ou visadas; instrumentos, equipamentos e materiais topográficos; 
operacionalização; nivelamentos e contra-sondagens, aparelhagem execuções; resultados. 
Introdução a Altimetria; Erro Altimétrico; Planos de referências; Cotas x Altitudes; Referência de Nível; 
Leituras ou Visadas; Instrumentos mais utilizados em levantamentos Altimétricos; Outros equipamentos 
e Materiais Topográficos; Operacionalização; Nivelamentos: generalidades, classificação, tipos de 
nivelamentos; Nivelamentos Geométricos: Características do nivelamento geométrico,Cadernetas de 
campo, Cálculos e verificações; Contranivelamento: Noções de nivelamento trigonométrico, Noções de 
nivelamento barométrico; Plantas Altimétricas: noções de perfis, seções transversais e cadernetas de 
campo, noções de plano cotado, noções de curva de nível; Locações Altimétricas: Locação por 
instrumental, Locação por mangueira de nível; Nomenclatura dos principais acidentes Geográficos e 
Topográficos.   
Classificação dos desenhos: Desenho Artístico ou expressivo, Desenho Técnico Científico, Desenho 
Geométrico, Geometria Descritiva, Desenho Técnico e suas subdivisões. A função do desenho técnico e 
sua importância na execução dos projetos de engenharia e tarefas industriais. Materiais e instrumentos 
e seu uso no desenho técnico. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de 
ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. 
Crédito tributário – exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, 
cobrança judicial. Imunidade e isenção – isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. 
Incidência e não incidência. Bitributação e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas 
gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – 
imposto predial urbano (IPTU): zona urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, 
imposto sobre transmissão “inter vivos” de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de 
qualquer natureza (ISS) – incidência, base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados – imposto de 
renda, imposto territorial rural (ITR),  imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), 
imposto sobre operações relativas ‘a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns – 
taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas – preços, empréstimos, financiamentos, 
auxílios e subvenções. 
Tributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; isenções 
tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. Extinção do 
crédito tributário. 
 
OPERADOR DE RAIO X 
Fatores Radiologicos: MA, KV, Espessura, Tempo, Distância. Tipos de Incidências Básicas: AP, PA, 
Obliqua, Panoramicas, Localizadas. Incidência de Rotina, Incidências Complementares, Identificação, 
Nomes e Termos Utilizados na Técnica Radiologica, Proteção Radiologica, Filmes, Câmara Escura, 
Revelação, Anatomia Ossea e Urinária. 
 
PROFESSOR DE CRECHES E PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E DE 1ª a 4ª SÉRIE 
CIÊNCIAS: Propriedade da matéria; Estados físicos da matéria; Mudanças de Estado físico da matéria; 
Misturas homogêneas e heterogêneas; Formas de Energia; Ciclos da Água na Natureza; Luz, Calor e 
Temperatura; Fotossíntese; Órgãos dos sentidos; Digestão, Respiração, Circulação e vias de eliminação 
de dejetos; Características sexuais primarias. 
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; PERNAMBUCO: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; FLORES: 
Divisão, Distritos, Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, 
Aspectos Hidrográficos, Aspectos Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas, 
Transposição do Rio São Francisco: Normas de implementação, Benefícios, eixos e beneficiários, 
impactos sociais e ambientais; O Descobrimento do Brasil: Os primeiros habitantes, capitanias 
hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o primeiro reinado, as 



Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos, 
Os poderes que governam a Nação e o Estado. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96. O 
Ensino Fundamental a partir da Lei nº 9394/96: As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Gestão democrática na escola: A construção do projeto político-pedagógico. Os 
Referenciais Nacionais para a Formação de Professores: Papel do professor no coletivo escolar; As novas 
competências requeridas para o ensino. Planejamento Escolar. O ensino -aprendizagem no contexto do 
currículo por competências: Aprendizagem e desenvolvimento; A pedagogia dos projetos. Avaliação 
Escolar (concepções, funções, instrumentos). Educação inclusiva. Ciclos de Aprendizagem. Política 
Municipal de Educação.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
CIÊNCIAS: Propriedade da matéria; Estados físicos da matéria; Mudanças de Estado físico da matéria; 
Misturas homogêneas e heterogêneas; Formas de Energia; Ciclos da Água na Natureza; Luz, Calor e 
Temperatura; Fotossíntese; Órgãos dos sentidos; Digestão, Respiração, Circulação e vias de eliminação 
de dejetos; Características sexuais primarias. 
CONHECIMENTOS GLOBAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; PERNAMBUCO: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; FLORES: 
Divisão, Distritos, Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, 
Aspectos Hidrográficos, Aspectos Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas, 
Transposição do Rio São Francisco: Normas de implementação, Benefícios, eixos e beneficiários, 
impactos sociais e ambientais; O Descobrimento do Brasil: Os primeiros habitantes, capitanias 
hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o primeiro reinado, as 
Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos, 
Os poderes que governam a Nação e o Estado. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Tendências Pedagógicas: Projeto Pedagógico Tradicional, Projeto Pedagógico 
Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico Progressista; Concepções da teoria 
sócio-construtivista; Didática e Conhecimento; Planejamento Escolar (Elaboração de planos de ensino, 
de projetos); Contribuições da Psicologia para o processo de ensino aprendiz na Educação; Avaliação 
Escolar (concepções, funções, instrumentos). Fundamentos e princípios da educação inclusiva; 
Legislação: Constituição, LDB e Convenção da Guatemala; Atendimento educacional especializado e a 
educação inclusiva. 
 
TÉCNICO DE CONTADORIA 
Orçamento público: O orçamento na Constituição Federal de 1988, Evolução do Orçamento Público, Os 
Princípios Orçamentários, O Orçamento-programa, O Processo Orçamentário,  A Execução Orçamentária,  
A Avaliação Orçamentária; Receita pública: Conceito, A Receita Orçamentária, Classificação da Receita 
Orçamentária, Receita Extra-orçamentária, Estágio da Receita Pública; Despesa pública: Conceito, 
Despesa Orçamentária, Classificação da Despesa Orçamentária, Despesa Extra-orçamentária, Estágio de 
Despesa Pública, Contabilização da Despesa Pública; Os restos a pagar; despesas de exercícios 
anteriores; licitação: Conceito, Legislação Aplicada, Edital, Modalidades de Licitação, a execução 
orçamentária na administração federal: O Sistema Integrado de Administração Financeira SIAF, Os 
Documentos da Execução Orçamentária, O Plano de Contas, A Tabela de Eventos, Roteiros de 
Contabilização, O Ambiente de Processamento da Execução Orçamentária, INVENTÁRIO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Material Permanente, Material de Consumo, AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O Balanço Orçamentário, O Balanço Financeiro, O Balanço 
Patrimonial, A Demonstração das Variações Patrimoniais, Outros Anexos, TOMADAS E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS: Prazos, Documentos, Responsáveis. 
 

Nível Superior 
 
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO PROFESSOR DE 5ª a 8ª SÉRIE 
DE PORTUGUÊS. 
 
PORTUGUÊS: 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); registro formal ou informal da linguagem; 
relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); 
implícitos; coesão e coerência. Morfossintaxe: Classes de palavras (classificação, flexão e emprego na 
oração); Articulação de elementos textuais: colocação pronominal, regência e concordância nominal e 
verbal, crase; Relação de sentido no interior do período composto por coordenação e subordinação.  
Ortografia, acentuação gráfica e pontuação.  
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE 
Saúde Pública: Pacto pela Saúde e pela Vida, 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 Saúde da Família) – Normas e Bases 



Operacionais. Organização da estrutura física e funcional. Pacto pela vida, em defesa do SUS e de 
Gestão – Port MS 399/2006. COAS/DST/AIDS (Centro de Orientação e Aconselhamento Sorológico a 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS) 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e 
utilidades da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de direitos: 
seguridade social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras drogas e redução 
de danos; Aids: formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e tratamento; DST: formas de 
transmissão e tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da 
Saúde. Lei da Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS – Sistema único de assistência social. Papel do 
serviço social no CAPS. Noções básicas de Doenças Mentais. 
 
ENFERMEIRO (A)  PSF 
Administração em enfermagem. Ética e legislação do exercício da enfermagem profissional. Assistência 
de enfermagem em Neonatologia Normal e Patológica. Assistência de enfermagem em Pediatria- 
puericultura .Assistência de enfermagem à saúde da mulher ( reprodução, parto , puerpério) .Assistência 
de enfermagem em clínica médica- programa de hipertensão, diabetes , etc- Assistência de enfermagem 
à saúde do adolescente.Doenças sexualmente transmissíveis.Programa de controle do câncer de colo de 
útero .Assistência de enfermagem à saúde do idoso.Assistência de enfermagem em psiquiatria 
.Programa de imunização ( calendário de vacinação, rede de frio, vias de administração ) . Cálculo de 
medicação – Desinfecção, Assepsia, antissepsia e Esterilização de materiais e equipamentos .Assistência 
de enfermagem à doenças crônico- Degenerativas.Assistência de enfermagem à saúde do 
trabalhador.Assistência de enfermagem nas urgências e emergências ( primeiros socorros, hemorragias, 
choques, traumatismos, crises hipertensivas, distúrbios glicêmicos. Enfermagem em saúde pública, 
vigilância epidemiológica e sanitária , SUS- Princípios, diretrizes , legislação.  
 
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e legislação profissional. Programa 
nacional de imunização:calendário de vacinas, vias de administração, rede de frio.Atenção á saúde da 
criança: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças gastrointestinais, 
doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças cardiológicas, doenças endócrinas, 
doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, etc. Assistência de 
enfermagem em clínica cirúrgica(período pré, trans e pós operatório). O processo de enfermagem 
(avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no cuidado ao 
paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde e na 
doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, 
diretrizes e legislação; vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância 
sanitária.Planejamento e programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, 
IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e 
emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes 
mellitus:crises hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo cranioencefálico.Acidentes 
com animais peçonhentos. Administração em enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e 
administração de medicamentos.Desinfecção , antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e 
equipamentos .Limpeza hospitalar. 
 
GERENTE DE EPIDEMIOLOGIA 
Aspectos Epidemiológicos: Agente Etiológico, Vetores e Reservatórios, Modo de Transmissão, Período de 
Transmissibilidade, Período de Incubação, Suscetibilidade e Imunidade, Vacina. Conhecimento dos 
principais Programas de erradicação e controle de doenças em execução no País: Dengue, Hanseníase, 
Leptospirose, Tuberculose, Chagas, Hepatite B, Hepatite C, Raiva, Meningite e Leishmaniose,  Peste 
Bubônica. Medidas de controle das principais endemias: vias de transmissão, controle vetorial químico e 
físico, tratamento bocal e perifocal. Educação em Saúde e participação comunitária. Coleta do Lixo, 
tratamento adequado do lixo, classificação do lixo. Armazenamento de lixo aterro e sanitário. Controle 
Biológico e manejo Ambiental.  
Saúde Pública: Plano Municipal de Saúde de Flores, 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 Saúde da Família) – Normas e Bases 
Operacionais. Sistema Municipal de Saúde Flores. Organização da estrutura física e funcional. Pacto pela 
vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006.. Plano Municipal de Saúde e Fundo Municipal 
de Saúde (Flores). Indicadores de Saúde de Flores. 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, pré-natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, 
psicoses, diabetes millitus e vulvovaginites. 
 
MÉDICO PLANTONISTA E MÉDICO DO 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 idroeletrolíticos 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 pré-operatória, 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. 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Nordeste, - Programas de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO, 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança – programa de suplementação alimentar 
– PSA – vigilância alimentar e nutricional – indicadores diretos e indiretos do estado de nutrição 
comunidades – nutrição nos grupos etários no 1o  ano de vida, pré – escolar, no adulto (gestantes e 
nutrizeis), Patologia da nutrição e Dietoterapia: - metabolismo basal – modificações da dieta normal 
para atendimento ao enfermo – alterações na nutrição ( obesidade, magresa, doenças carências) – 
patologias e dietoterapias aparelho digestivo, sistema endocrino,  sistema cardiovascular – Técnica 
Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: classificação, princípios nutritivos – seleção, 
preparo a perdas decorrentes – planejamentos de cardápios – Administração de Serviços de Nutrição: 
unidade de serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos de serviços – planejamento físico, 
funcional, Lay – out, fluxograma peculiaridades da área física e construção social do serviço de 
alimentação e nutrição – previsão numérica e distribuição.  
 
ODONTÓLOGO PLANTONISTA E ODONTÓLOGO DO PSF 
Patologia oral- Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie 
dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não odontogênica; Lesões pré malignas e 
malignas da cavidade oral, Tumores odontogênicos e não odontogênicos; Cistos odontogênicos e não 
odontogênicos; Manifestações orais de 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- vias de introdução e eliminação dos medicamentos-posologia; Anestésicos locais- complicações 
produzidas pelos anestésicos; Analgésicos e anti-inflamatórios, emprego em odontologia; Antibióticos e 
quimioterápicos, emprego em odontologia; Pacientes especiais fármaco-dependentes, conduta do 
profissional de odontologia; Coagulantes de emprego em odontologia; Tratamento das emergências 
médicas no consultório dentário. Periodontia e prevenção- Importância da saliva, da película 
adquirida e a formação, a composição e a ultra estrutura dos depósitos microbianos na superfície do 
dente; Metabolismo das bactérias orais e microorganismos;  Cárie e a doença periodontal; Medidas 
dietéticas e imunologia da cárie Patologia da cárie e reações químicas inorgânicas no esmalte e saliva; 
Higiene oral e cárie, medidas fisioterápicas, níveis de prevenção; Efeito do flúor na placa, na estrutura 
do dente e na cárie – outros agentes antimicrobianos; Estruturas periodontais de proteção e inserção; 
Etiologia das doenças periodontais: placas, cálculo e fatores iatrogênicos, defesas do hospedeiro e 
fatores sistêmicos; Exame, diagnóstico, planejamento e tratamento em periodontia – emergências em 
periodontia; Princípios e objetivos da cirurgia periodontal – reparo e cicatrização; Interrelação e prótese-
endo-dentística-periodontia. Dentística – Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do 
campo operatório – isolamento absoluto – técnicas de aumento de coroa clínica – indicação e técnica de 
tracionamento; Preparos cavitários – princípios gerais – reconhecimento e emprego do instrumental; 
Compósitos dentais – classificação, composição, reações de polimerização – propriedades físicas e 
mecânicas – indicações e recursos estéticos oferecidos pelo material – contra-indicações – técnicas de 
trabalho; Adesivos de esmalte e dentina – Classificação, propriedades físicas e mecânicas – indicações e 
técnicas de trabalho; Ionômero de vidro e copômero – composição, classificação e propriedades – 
indicações e contra-indicações – técnicas de uso – vantagens e desvantagens; Amálgama - -composição, 
manipulação, reação de presa e as propriedades das ligas – restaurações conservadoras – amálgama 
pino, pino e adesivo – perigos do mercúrio; Clareamento dentário vital e não vital – composição dos 
materiais – indicações e técnicas de trabalho; Interrelação dentística – periondotia – espaço biológico; 
Fundamentos de oclusão; Fundamentos de Radiologia. Cirurgia – Períodos pré e pós operatórios; 
Exodontia, indicações e contra indicações. Exodontias múltiplas. Técnicas operatórias. Acidentes e 
complicações. Cirurgia dos dentes inclusos Caninos, Pré-molares, terceiros molares inferiores e 
superiores. Etiologia. Classificação. Acidentes e complicações. Técnica operatória; Princípios gerais da 
traumatologia buco-maxilo-facial. Observações radiográficas; Tratamento cirúrgico das infecções orais; 
Tratamento cirúrgico de cistos da cavidade oral; Afecções das glândulas salivares e seu tratamento 
cirúrgico; Cirurgia pré-protetica; Tratamento cirúrgico de lesões benignas da cavidade oral. 
 
PSICÓLOGO 
Psicologia da família: dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicologia geral. Tanatologia. Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de 



COAS e de SAE. Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão 
ao tratamento. Processo de Hospitalização. Psicologia Hospitalar. Psicossomática. Reforma psiquiátrica 
no Brasil. Equipe interdisciplinar em saúde. Clínica infantil – teoria e técnica. Clínica de adolescente – 
teoria e prática. Psicoterapia familiar – teoria e prática. Psicoterapia de grupo – teoria e técnica. Clínica 
da terceira idade – teoria e prática. Saúde do trabalhador – conceitos e prática. Código de ética 
profissional. Tratamento multidisciplinar da obesidade. 
 
VETERINÁRIO 
Anatomia, Fisiologia e Patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na 
produção de alimentos de origem animais; sanidade animal: enfermidade que acontecem os animais; 
procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. Inspeção sanitária dos produtos de origem animal 
como fator de qualidade; boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; 
higiene e tecnologia dos produtos de origem animal e seus requisitos regulamentares; água de 
abastecimento e sua significação higiênica nos produtos de origem animal; Legislação Federal e 
procedimentos de inspeção e controle; enfermidades do homem transmitidas através dos alimentos de 
origem animal; padrão de identidade e Qualidade dos produtos de origem animal; desenvolvimento de 
programas de saúde animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de 
epidemiologia; análise de risco; bioestatística; principais programas de erradicação de doenças em 
execução no país; doenças nas listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias (OIE); clínica 
médica; enfermidades transmissíveis; métodos de amostragem e análise de produtos de origem animal; 
legislação Federal sobre reprodução animal; controle de produtos veterinários; conhecimentos sobre 
organismos e Fóruns Internacionais (OIE, OMC, FAO, ETC...); noções básicas sobre normas e 
procedimentos operacionais em vigilância agropecuária nacional. Saúde Pública e principais zoonoses; 
normas e procedimentos do responsável técnico; vigilância sanitária. 
 
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE  
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96. 
O Ensino Fundamental a partir da Lei nº 9394/96: As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Gestão democrática na escola: A construção do projeto político-pedagógico. Os 
Referenciais Nacionais para a Formação de Professores: Papel do professor no coletivo escolar; As novas 
competências requeridas para o ensino. Organização curricular: Currículo orientado para a construção de 
Competências. Planejamento Escolar. O ensino -aprendizagem no contexto do currículo por 
competências: Aprendizagem e desenvolvimento; A pedagogia dos projetos. Avaliação Escolar 
(concepções, funções, instrumentos).  Trajetória de vida e pensamento de Paulo Freire, Educação de 
Jovens e Adultos. Educação Rural.  Ciclos de Aprendizagem. Política Municipal de Educação. Educação 
Ambiental.  Educação inclusiva. 
 
PROFESSOR DE 5ª a 8ª SÉRIE DE PORTUGUÊS 
1. Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características dos tipos e gêneros textuais literários e não-literários; funções da linguagem; relações 
lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, concessão, entre outras) e registro formal ou 
informal da linguagem; relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, 
paronímia e homonímia); marcas da oralidade; intertextualidade; informações explícitas e implícitas. 
2. Morfossintaxe: 2.1 Processos de formação de palavras; 2.2 Classes de palavras (classificação, 
flexão e emprego na oração) 2.3 Articulação de elementos textuais: coesão e coerência, colocação 
pronominal, regência e concordância nominal e verbal, crase; 2.4 Relação de sentido no interior do 
período composto por coordenação e subordinação.  
3. Ortografia, acentuação gráfica e pontuação.  
4. Efeitos de sentido: conotação, denotação, figuras de linguagem. 
5. Literatura Brasileira: 5.1. Literatura colonial; 5.2. 
Barroco; 5.3. Arcadismo; 5.4. Romantismo; 5.5. Realismo; 5.6. Naturalismo; 5.7. Parnasianismo; 5.8. 
Simbolismo; 5.9. Pré-Modernismo; 5.10. Modernismo; 5.11. Tendências Contemporâneas. 5.12. 
Estrutura das obras dos seguintes autores: Antônio Vieira, Gregório de Matos, Gonçalves Dias, José de 
Alencar, Castro Alves, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, 
Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de 
Queiroz, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. 
 
PROFESSOR DE 5ª a 8ª SÉRIE DE MATEMÁTICA 
PROPORCIONALIDADE, JUROS, PORCENTAGENS E MÉDIAS: Conceito de Razões e Proporções : 
Proporções  Contínuas,  cálculo  de  termos  desconhecidos de uma  proporção; Divisão em parte diretas 
e inversamente proporcionais;   Regra  de três simples e composta; Probabilidade; Números e 
Operações; Problemas abertos e situações problemas relacionados a álgebra e aritmética; Frações e 
Dizimas periódicas; Cálculo de médias: Aritmética,  Ponderada, Geométrica   e  Harmônica.  TEORIA 
DOS CONJUNTOS: Conjuntos Numéricos, Conjuntos Naturais, Conjuntos dos Inteiros, Conjuntos  dos  
Racionais, Conjuntos  dos  Reais, Conjuntos dos Complexos. FUNÇÕES: Conceito de funções: domínio, 
imagem, contradomínio, notação, funções numérica. Funções elementares e funções definidas por várias 
sentenças; Operações com função. Composição de funções; Classificação de funções. Polinômios: função 
polinomial. Equações, inequações e sistemas de 1o e 2o graus. Equações redutíveis ao 1o e 2o graus.  
Funções lineares quadráticas e valor absoluto. Funções exponencial e logarítmica. Progressão 
Geométrica e Progressão Aritmética. Análise combinatória e binômio de Newtom. Matrizes, 
determinantes e sistemas de equações lineares.  Introdução à geometria, ângulos, triângulos, polígonos, 
circunferência e círculo. Área das superfícies planas e área e volumes dos sólidos usuais. Geometria no 



espaço: Postulado da  reta  e do plano, Intersecção de planos; Paralelismos e  perpendicularismos de 
retas, de  planos, de  retas  e planos. Poliedros, poliedros conexos regulares. Relação de Euler;  Prismas 
e  pirâmides: conceito,  elementos, classificação, transversais, troncos e relações métricas; Cilindro e 
Cone: Conceitos, elementos, plano secante, parte da esfera e relações métricas. Sólidos Gerados; 
funções trigonométricas, equações trigonométricas e resolução de triângulos. Estudo analítico da reta, 
circunferência, elipse, parábola hipérbole.  Questões educacionais relacionadas a ensino e aprendizagem 
da Matemática. PCN’s e orientações curriculares nacionais. 
 


