
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

1

Prefeitura   Municipal   de   Passo   Fundo 

Hospital Beneficente Dr. César Santos 

Autarquia Municipal Lei n.º 1.418 de 04/08/1971. 

 
ANEXO II 

EDITAL nº 01/2009 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
 

CARGO CONTEÚDO 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

Português 
Acentuação. Artigo. Classes gramaticais. Palavra com grafia semelhante. Concordância 
nominal. Concordância verbal. Divisão silábica. Flexões de gênero, número e grau. Fonema e 
letra. Ortografia. Pontuação. Sinônimos e antônimos. Uso das palavras. Uso de dois pontos. 
Uso de parágrafos. Utilização das letras maiúsculas e minúsculas. Valores fonéticos das letras 
do alfabeto. Vocabulário. Interpretação de textos.  
 
Matemática 
Sistema posicional. Adição. Subtração. Divisão. Multiplicação. Conceito de múltiplo de um 
número natural. Conceito de números fracionários. Conceito de porcentagem. Figuras 
geométricas. Frações. Medidas padronizadas – metro, litro, quilo. Múltiplos e divisores. Noções 
de simetria. Números decimais. Números naturais. Números pares e ímpares. Números primos. 
Seriação. Sistema de medidas de tempo. Sistema de numeração decimal. Sistema monetário. 
Sólidos geométricos. Resolução de Problemas. Unidade. Dezena. Centena. Dúzia. Dobro. 
Triplo. Ordem crescente e decrescente. Sistema de numeração romano.  
 

Auxiliar de Copa e Cozinha 
Auxiliar de Lavanderia 
Costureira 
Cozinheira 
Telefonista 
Vigilante 

Legislação e Atualidades  
Legislações Municipal: Lei Orgânica do Município de Passo Fundo/RS, Lei Complementar nº 
203/2008, Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo/RS. Constituição Federal. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Sistema Único de Saúde. Aspectos Sócio-Cultural-Político-
Econômico sobre: o mundo, o Brasil, o estado e o município. Conhecimentos gerais sobre o 
município. Atualidades: política, direito, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, segurança, história, ecologia, artes, literatura. Informações atuais 
divulgadas nos meios de comunicação sobre o município, estado, Brasil e o mundo.  
   

NÍVEL MÉDIO 
Auxiliar de Escriturário 
Auxiliar de Farmácia 
Auxiliar de Radiologia e 
Câmara Escura 
Escriturário 
Recepcionista 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Radiologia 
Técnico em segurança do 
Trabalho 

Português  
Compreensão e Interpretação de diversos gêneros textuais: literários (crônica, poesia, 
narrativas, romances, contos, novelas), jornalísticos (reportagens, notícias, artigos de 
divulgação científica, artigos de opinião, cartas, verbetes, legendas, gráficos), ocupacional 
(instruções, regulamentos, receitas, bulas, listas de procedimentos compostas ou não por textos 
complementares). Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, 
tempo e modo verbais, pronomes e advérbios. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da 
oração e do período: termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos 
acessórios, período composto, período simples, orações coordenadas, orações subordinadas. 
Problemas gerais encontrados na língua culta. Pontuação. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Significação das palavras. Redação de correspondências oficiais. 
Conotação e denotação, figuras de pensamento e de linguagem. Divisão silábica. 
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Matemática 
Aplicação do conceito de quadrado em quadrilátero. Áreas de figuras planas. Classificação de 
figuras planas e não planas. Classificação dos sólidos geométricos. Composição de figuras com 
equivalência de áreas. Composição e decomposição de figuras planas. Compreensão do sistema 
posicional. Conceito de altura. Conceito de múltiplo de um número natural. Conceito de 
números fracionários. Conceito de porcentagem. Conceito de unidade de contínuo. Construção 
e conceito do quadrado. Equação do 1º grau. Equivalência entre figuras geométricas. Figuras 
geométricas planas. Frações. História do sistema de numeração decimal. Identificação de 
polígono entre figuras planas. Identificação do cubo. Identificação do paralelogramo, do 
trapézio e do triângulo. Média aritmética. Medidas padronizadas – metro / litro / grama. 
Múltiplos e divisores. Noções de simetria. Números decimais. Números decimais. Números 
naturais. Números pares e ímpares. Números primos. Números racionais. Planificações de 
cubos. Porcentagem. Relações entre as faces opostas de um paralelepípedo. Resolução de 
Problemas. Seriação. Sistema de medidas de tempo. Sistema de numeração decimal. Sistema de 
numeração decimal. Sistema monetário. Sistemas de medidas não-decimais. Sistemas não 
decimais de numeração. Sólidos geométricos. Subtração. Uso do m.d.c. Uso do m.m.c. Tabelas 
e gráficos. 
 
 Conhecimentos de Informática 
Microsoft Word 2003 e/ou versões superiores: estrutura dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, ortografia e gramática, controle de quebras (seção e página), numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, caixas de texto. Microsoft Excel 2003 e/ou versões 
superiores: estrutura das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação. Windows 2003: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e atalhos, 
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controle. Navegação na internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas. Redes Microsoft (compartilhamento de pastas e arquivos); 
localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Conceitos e 
tecnologias relacionados à Internet e Intranet. Conhecimento de Word, Excel e Powerpoint. 
 
Legislação e Atualidades  
Legislações Municipal: Lei Orgânica do Município de Passo Fundo/RS, Lei Complementar nº 
203/2008, Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo/RS. Constituição Federal. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Sistema Único de Saúde. Aspectos Sócio-Cultural-Político-
Econômico sobre: o mundo, o Brasil, o estado e o município. Conhecimentos gerais sobre o 
município. Atualidades: política, direito, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, segurança, história, ecologia, artes, literatura. Informações atuais 
divulgadas nos meios de comunicação sobre o município, estado, Brasil e o mundo.  
 

NÍVEL SUPERIOR 
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Português  
Compreensão e Interpretação de diversos gêneros: literários (crônica, poesia, narrativas, 
romances, contos, novelas), jornalísticos (reportagens, artigos de opinião, cartas, verbetes 
notícias, artigos de divulgação científica, legendas, gráficos), ocupacional (instruções, 
regulamentos, receitas, bulas, listas de procedimentos compostas ou não por textos 
complementares). Habilidades para interpretação de diversos gêneros textuais: reconhecer 
informação explícita e implícita no texto; identificar o objetivo do texto, o assunto ou tese 
defendida; estabelecer relações lógico-discursivas, marcadas no texto pelo uso de advérbios, 
conjunções, pronomes, tempos verbais; inferir os efeitos de ironia ou humor no texto; inferir o 
sentido de palavra ou expressão no contexto do texto; inferir o efeito de sentido produzido no 
texto pelo uso de pontuação expressiva ou de outras notações gráficas; identificar tema, conflito 
gerador ou outros elementos da organização e estrutura da narrativa; reconhecer o efeito de 
sentido produzido no texto, decorrente da escolha de palavra ou expressão; reconhecer o efeito 
de sentido produzido no texto, decorrente da exploração de recursos gráficos ou ortográficos ou 
morfossintáticos; estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para sua continuidade; estabelecer relação causa / conseqüência 
entre partes ou elementos do texto; distinguir fato de opinião no texto; identificar a finalidade 
do texto, considerando seu gênero, estrutura, tema / assunto, possível interlocutor / leitor. Os 
vários tipos de textos e suas características. Problemas na formulação das frases: inadequação 
vocabular, ambigüidades, falta de coesão e coerência, colocação inadequada de termos, 
repetição (anáfora e catáfora). Reescrita de frases. Ortografia e acentuação. Uso de sinais 
gráficos. Conceito, classificação e emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, tempo e modo verbais, pronomes e 
advérbios. Colocação pronominal. Sintaxe da oração e do período: termos essenciais da oração, 
termos integrantes da oração, termos acessórios, período composto, período simples, orações 
coordenadas, orações subordinadas. Problemas gerais encontrados na língua culta. Formação de 
palavras. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia. Pontuação. Linguagem 
figurada. Funções da linguagem e variação lingüística. Redação de correspondências oficiais. 
 
Conhecimentos de informática 
Microsoft Word 2003 e/ou versões superiores: estrutura dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, ortografia e gramática, controle de quebras (seção e página), numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, caixas de texto. Microsoft Excel 2003 e/ou versões 
superiores: estrutura das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação. Windows 2003: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e atalhos, 
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controle. Navegação na internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas. Redes Microsoft (compartilhamento de pastas e arquivos); 
localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de unidades da rede. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Conceitos e 
tecnologias relacionados à Internet e Intranet. Conhecimento de Word, Excel e Powerpoint. 
 

Analista de Suporte 
Assessor Administrativo 
Assistente  Social 
Biólogo 
Contador 
Enfermeiro 
Farmacêutico Bioquímico 
Farmacêutico Industrial 
Fonoaudiólogo 
Nutricionista 
Psicólogo 

Legislação e Atualidades  
Legislações Municipal: Lei Orgânica do Município de Passo Fundo/RS, Lei Complementar nº 
203/2008, Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo/RS. Constituição Federal. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Sistema Único de Saúde. Aspectos Sócio-Cultural-Político-
Econômico sobre: o mundo, o Brasil, o estado e o município. Conhecimentos gerais sobre o 
município. Atualidades: política, direito, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, segurança, história, ecologia, artes, literatura. Informações atuais 
divulgadas nos meios de comunicação sobre o município, estado, Brasil e o mundo.  
 

Analista de Suporte 
 

Conhecimentos Específicos 
Modelagem de dados: diagrama de fluxo de dados, modelo entidade/relacionamento. Banco de 
dados: conceitos e arquitetura para sistemas de dados: características de SGBD, categorias de 
modelos de dados. Arquitetura cliente – servidor (conceitos). SQL SERVER 2000 e 2005. 
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Redes de computadores - arquitetura de redes, topologias (lógica e física), tecnologias e 
projetos de redes locais e longa distância. Arquitetura TCP/IP (alguns protocolos que considero 
importantes: DNS, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP). Equipamentos: switches, roteadores, 
firewall, filtros de conteúdo. Redes sem fio, protocolos aplicados à voz (áudio) e vídeo em 
tempo real. Planejamento e Projeto de Cabeamento, sistemas operacionais (envolvendo 
instalação, configuração e administração de sistemas operacionais Windows, Unix e Linux), 
sistemas de arquivos (envolvendo direitos de acesso, segurança e integridade). Multitarefa, 
multiusuário, núcleo e dispositivos como arquivos. Gerenciamento de serviços de rede 
(servidor de arquivos, servidor de impressão e servidor de aplicação), ambiente de 
gerenciamento Microsoft e Linguagens de Script. Gestão de TI: gerenciamento de projetos 
(análise de viabilidade, estimativas de prazo e custo, processos da gerência de projetos, planos 
do projeto, gerenciamento do escopo). Análise de impactos, custos, riscos e benefícios de 
mudança. Segurança física e lógica - Firewall e Proxies. Protocolos certificação digital, 
criptografia. Políticas de segurança de informação (disponibilidade, integridade, 
confidencialidade, plano de contingência, controle de acesso, auditoria, rotinas de backup). A 
questão do vírus, spywares, rootkit, etc. Desenvolvimento de Sistemas: engenharia de software 
(requisitos, análise e projeto orientado a objetos, implementação, testes, etc). Rotinas de 
Backup. 
 

Assessor Administrativo 
 

Conhecimentos Específicos 
Fundamentos da Administração. O ambiente das organizações. Administração Estratégica. O 
papel da Administração no desempenho empresarial. Sistemas de Gestão Empresarial. 
Planejamento estratégico - BSC, tático e operacional. Funções, papéis e responsabilidade. 
Desenho Organizacional. Autoridade e Responsabilidade. Delegação e Descentralização. 
Departamentalização. Elaboração de Plano de Cargos e Salários, Gestão por Competências, 
Avaliação de Desempenho,  Gestão de Projetos, Organização, Sistemas e Métodos. Processo 
Decisório. Administração de Recursos Humanos. Administração da Produção e Operações. 
Mudança Organizacional. Conflito: dimensões organizacionais e pessoais. Motivação. 
Liderança. Controle Estratégico, Tático e Operacional. Sistema de Informações Gerenciais. 
Administração da Qualidade. Ética e Responsabilidade Social. Processo de Licitação. Código 
de Ética Profissional. 
 

Assistente  Social 
 

Conhecimentos Específicos 
A prática institucionalizada do assistente social nas organizações públicas. Assuntos correlatos 
à respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. Correntes Teórico-Metodológicas no 
Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e projeto). Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS). Metodologia e Ideologia do Serviço Social. Política Social e 
Serviço Social. Política Social: perfil histórico das políticas sociais no Brasil. Relação teoria-
prática no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a questão da participação. Serviço Social 
e interdisciplinaridade. Serviço Social junto à Comunidade. Serviço Social junto à Família. 
Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. Serviço Social na 
escola. Código de Ética Profissional. 
 

Biólogo 
 

Conhecimentos Específicos 
Citologia: a natureza das ciências biológicas e seus estudos; métodos de estudos na biologia; a 
composição química da matéria viva; a organização celular; estrutura e função dos 
componentes citoplasmáticos; o núcleo e as divisões celulares; citoesqueletos e movimentos 
celulares. Bioquímica processos de obtenção de energia na célula; principais via metabólicas; 
fotossíntese; regulação metabólica. Os vírus. Gametogênese; fecundação, segmentação e 
gastrulação; organogênese; anexos embrionários; desenvolvimento embrionário humano. 
Programa de saúde: alimentação/nutrição; doenças carenciais, viróticas e bacterianas; 
protozooses; drogas. Imonologia: celular e humoral; vacinas. Genética: conceitos básicos; 
primeira lei de Mendel; alelos múltiplos; grupos sanguíneos dos sistemas ABO, Rh e MN; 
determinação do sexo; herança dos cromossomos sexuais; doenças genéticas. Microbiologia: 
esrutura bacteriana, isolamento, identificação e classificação de bactérias, esterilização, 
desinfecção antisepsia; bactérias pyogênicas:Stapylococcus, e Streptococcus, Coccus e 
bastonetes Gram-negativos, bacilos álcool ácidos resistentes, infecções bacterianas por 
anaeróbicos esporulados. Biologia molecular: princípio, fundamentos e aplicação na área de 
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saúde. Código de Ética Profissional. 
 

Contador 
 

Conhecimentos Específicos 
Contabilidade Geral - Conceitos e usuários; Evolução histórica da Contabilidade; Princípios 
fundamentais de Contabilidade: conceitos, evolução e interpretação; Os órgãos envolvidos na 
regulamentação da Profissão Contábil no Brasil; Aspectos gerais das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; Normas técnicas e normas profissionais; Escrituração contábil; Demonstrações 
contábeis e relatórios complementares; Análise das demonstrações contábeis; Ética Geral e 
Profissional do Contabilista. Contabilidade Pública - Orçamento Público: conceitos, princípios 
e conteúdo; ciclo orçamentário; tipos de créditos orçamentários; lei orçamentária anual; lei de 
diretrizes orçamentária; plano plurianual; Contabilidade Pública: conceito, objeto, regime 
contábil, exercício financeiro e campo de aplicação; contabilização das principais operações 
típicas; Receita Pública: conceito, classificação, estágios e contabilização; dívida ativa; Despesa 
Pública: conceito, classificação, estágios e contabilização; dívida passiva; despesas de 
exercícios anteriores; suprimento de fundos; Receitas e Despesas Extra-orçamentárias: conceito 
e contabilização; Variações Patrimoniais: variações ativas e passivas; variações orçamentárias e 
extra-orçamentárias; Sistemas de Contas: financeiro, orçamentário, patrimonial e compensação; 
Plano de Contas da Administração Federal: conceito, estrutura e contas; Demonstrações 
Contábeis: balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais. Código de Ética Profissional.   
 

Enfermeiro 
 

Conhecimentos Específicos 
A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Administração de Medicamentos. 
Soroterapia, oxigenoterapia, inaloterapia, termoterapia. Assistência de Enfermagem nas 
emergências: Queimados, reanimação cardio-respiratória, choque, edema agudo do pulmão, 
acidente vascular encefálico, politraumatismo. Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-
operatório: Mediatos e imediatos. Troca de Curativo. Cuidados com Ostomias,Cálculos em 
drogas e soluções. Campos de atuação de Saúde Pública. Criança: Aleitamento materno e 
desmame, diarréia e TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento. 
Doenças segundo isolamento: Identificação e cuidados. Elementos de Administração. 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher: Pré-natal, parto, puerpério, câncer 
ginecológico, câncer de mama, planejamento familiar. Enfermagem na Assistência Integral à 
Saúde do Adulto e do Idoso: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melius (DM). 
Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Programa 
Nacional de Imunização. Metodologia do processo de enfermagem: Sistematizazçção da 
Assistência de Enfermagem. Anamnese, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição 
de enfermagem, evolução e prognóstico. Métodos e Meios em Educação Sanitária. 
Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Municipalização da Saúde. Princípios gerais de 
Administração. Sinais e sintomas: Conceitos e alterações. Sistema Único de Saúde. Tipos e 
técnicas de isolamento em doenças transmissíveis. Visita domiciliar. Acidentes de trabalho. 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Epidemiologia. Legislação Brasileira de 
Enfermagem. Leis de Diretrizes e Bases.  
 

Farmacêutico Bioquímico 
 

Conhecimentos Específicos 
Conhecimentos básicos sobre farmácia: Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia. 
Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares. Germicidas de uso hospitalar. Seleção 
e padronização de medicamentos e correlatos. Parâmetros de identificação dos medicamentos 
para o controle de estoque. Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, 
normas técnicas e funcionais. Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade 
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos 
medicamentos, necessária ao desenvolvimento da assistência farmacêutica. Incentivo a 
assistência farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos. Programas Estratégicos de 
Responsabilidade do Ministério da Saúde. Programas para aquisição dos Medicamentos 
Essenciais da Saúde. Colheita e separação de material biológico. Controle de qualidade em 
Patologia Clínica. Bioquímica Clínica. Determinações bioquímicas no sangue. Análise de urina. 
Estudo do Metabolismo e da Função Hormonal. Microbiologia Clínica. Fontes de material. 
Meios de cultura. Cultura utilizando diferentes materiais biológicos. Antibiograma. 
Parasitologia Clínica. Métodos de pesquisa de parasitos na urina, sangue e tecidos. Helmintos e 



                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

6

Prefeitura   Municipal   de   Passo   Fundo 

Hospital Beneficente Dr. César Santos 

Autarquia Municipal Lei n.º 1.418 de 04/08/1971. 

Protozoários. Hematologia Clínica. Hemograma. Leucograma. Plaquetograma. 
Hemoglobinopatias. Hemossedimentação. Testes de Coagulação. Imunologia e Virologia 
clínicas. Sorologia das Doenças Reumáticas e das Doenças Infecciosas (reações de 
precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência e imunoenzimáticas). Parâmetros para 
o funcionamento do SUS. Código de Ética Profissional. 
 

Farmacêutico Industrial 
 

Conhecimentos Específicos 
Técnicas de produção (fabricação e embalagem) e de controle de qualidade de formas 
farmacêuticas sólidas, líquidas, semisólidas e injetáveis.  Legislação de Saúde (ANVISA e 
Ministério da Saúde). Conhecimentos básicos sobre farmácia: Conceito, objetivos e atribuições 
da Farmácia. Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares. Germicidas de uso 
hospitalar. Seleção e padronização de medicamentos e correlatos. Parâmetros de identificação 
dos medicamentos para o controle de estoque. Armazenamento de medicamentos e correlatos – 
exigências legais, normas técnicas e funcionais. Conhecimento quanto à origem, à química, à 
atividade farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos 
medicamentos, necessária ao desenvolvimento da assistência farmacêutica. Incentivo a 
assistência farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos. Programas Estratégicos de 
Responsabilidade do Ministério da Saúde. Programas para aquisição dos Medicamentos 
Essenciais da Saúde. Colheita e separação de material biológico. Controle de qualidade em 
Patologia Clínica. Bioquímica Clínica. Determinações bioquímicas no sangue. Análise de urina. 
Estudo do Metabolismo e da Função Hormonal. Microbiologia Clínica. Fontes de material. 
Meios de cultura. Cultura utilizando diferentes materiais biológicos. Antibiograma. 
Parasitologia Clínica. Métodos de pesquisa de parasitos na urina, sangue e tecidos. Helmintos e 
Protozoários. Hematologia Clínica. Hemograma. Leucograma. Plaquetograma. 
Hemoglobinopatias. Hemossedimentação. Testes de Coagulação. Imunologia e Virologia 
clínicas. Sorologia das Doenças Reumáticas e das Doenças Infecciosas (reações de 
precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência e imunoenzimáticas). Parâmetros para 
o funcionamento do SUS.  Código de Ética Profissional. 
 

Fonoaudiólogo 
 

Conhecimentos Específicos 
Sistema do aparelho auditivo: Bases anatômicas e funcionais. Audiologia educacional, 
neurofisiologia do sistema motor da fala, funções neurolingüísticas, sistema sensório-motor-
oral, etapas evolutivas, desenvolvimento da linguagem. Deformidades craniofaciais. 
Características fonoaudiólogas, avaliação e fonoterapia, distúrbios de linguagem, da fala e da 
voz, decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-
ambientais, desvios fonólogos; fisiologia de deglutição, desequilíbrio da musculatura orofacial 
e desvios da deglutição, distúrbios da aprendizagem da linguagem estrita: prevenção, 
diagnóstico e intervenção fonoaudióloga. Aleitamento materno. Código de Ética Profissional. 
 

Nutricionista 
 

Conhecimentos Específicos 
Administração do Serviço de Nutrição. Avaliação Nutricional. Conservação de alimentos pelo 
uso de aditivos. Desnutrição: Conceito, nomenclatura, classificação. Dieta normal. Digestão, 
absorção e metabolismo. Dietoterapia. Fundamentos do Comportamento Alimentar. Higiene 
dos Alimentos. IDR. Imunonutrição. Legislação Brasileira. Microbiologia de alimentos. 
Intoxicação alimentar. Microbiologia e Bromatologia. Nutrição básica. Finalidades e Leis. 
Nutrição dos grupos etários. Nutrição durante as doenças do lactente e da criança. Nutrição 
Enteral e Parenteral. Nutrição Materno Infantil. Nutrientes. Principais carências nutricionais. 
Produção de Lactário. Técnica Dietética. Tecnologia dos Alimentos. Código de Ética 
Profissional. 
 

Psicólogo 
 

Conhecimentos Específicos 
Psicologia e ética nas organizações: fundamentos da psicologia organizacional; relações de 
trabalho do psicólogo organizacional num contexto interdisciplinar; psicologia organizacional e 
saúde mental; atuação do psicólogo nas organizações, segundo o código de ética que rege a 
profissão. Psicologia social: fundamentos; inserção da psicologia social nas organizações. 
Grupos operativos: noções básicas; utilidade e aplicação nas organizações. Campos de atuação 
do psicólogo organizacional: recrutamento; seleção; treinamento; avaliação de desempenho; 
análise de cargo. Testes psicológicos e técnicas projetivas: diferença entre testes e técnicas e 
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respectivos usos no contexto organizacional; elaboração de baterias; avaliação dos instrumentos 
utilizados com base em elementos da psicometria, psicologia clínica e psicopatologia; 
diagnóstico e elaboração de laudos nas organizações. Atuação do psicólogo organizacional na 
área de educação: noções básicas de metodologia e técnicas empregadas no processo 
ensino/aprendizagem; noções de orientação profissional. Dinâmica de grupo e relações 
interpessoais: noções básicas; objetivos; aplicabilidade; aplicação em contextos 
organizacionais. Processos em Gestão de Pessoas; Processos Grupais e Relações Interpessoais; 
Cultura e Clima organizacional; Comportamento Organizacional. Código de Ética profissional. 
 

Todos os Cargos 
Bibliografia: a critério do candidato, podendo ser utilizada qualquer obra atualizada 
sobre os conteúdos especificados. 
 

 
 
 
 
 
 
 


