
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR   

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.  Divisão 
silábica. Ortografia e acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão; 
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto 
dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais. 

CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, BOMBEIRO, 
COPEIRA, COVEIRO, COZINHEIRA, LAVADEIRA, LAVADOR DE CARROS, MAQUEIRO, MERENDEIRA 
e VIGILANTE.   

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; Aspectos 
históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos 
Econômicos, disputas políticas, 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. 

ENCANADOR 

Tecnologia dos Materiais de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Tipos de Tubulação; Tipos de Conexão; 
Instalações de Esgotos Sanitários e Águas Pluviais; Instalações de Água Potável: Conceitos e Tipos de 

Bombas D‟água e Poços; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Ligações de Água e de Esgoto; 
Centrifugas para Recalque de Água, Instalações e Manutenção; Terminologia; Simbologia: Sistema de 
Representação; Equipamentos de Segurança. 

MECANICO 

Conhecimentos  de  mecânica  em  veículos  automotores:  Classificação;  Motor  de  combustão  interna; 
Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; Motores à Diesel; Sistema completo de carburação 
simples e dupla; Processo de injeção eletrônica de combustível; Processo de lubrificação de Motores; 
Refrigeração de motores; Sistema de transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi 
e carroceria; Sistema de suspensão; Órgãos de rodagem. 

MOTORISTA 

Regulamento Do Transito; Placas De Regulamento; Placas De Advertência; Conhecimentos Básicos Em 
Mecânica De Automóveis; Conhecimentos Básicos Em Eletricidade De Automóveis, automóveis Bi-
combustível e Tri-combustível, Código De Trânsito Brasileiro. Conhecimentos De Mecânica Em Veículos 
Automotores: Classificação; Motor De Combustão Interna; Sistemas De Alimentação, Distribuição E 
Inflamação; Sistema Completo De Carburação Simples E Dupla; Processo De Injeção Eletrônica De 
Combustível; Processo De Lubrificação De Motores; Refrigeração De Motores; Sistema De Transmissão; 
Sistema De Freio E De Direção; Chassi E Carroceria; Sistema De Suspensão; Órgãos De Rodagem. 
Sistema Elétrico De Automóveis; Distribuidor – Suas Funções E Panes Mais Comuns; Alternador – Suas 
Funções, Tipos De Voltagem, Defeitos Mais Comuns E Como Consertá-Los; Bateria-  Amperagem, Tipos E 
Funções Da Bateria; Sistema De Injeção Eletrônica De Combustível; Velas; Ignição; Platinado; 
Condensador; Sistema Elétrico Da Refrigeração De Autos; Instalação Elétrica De Autos Em Geral; Fusíveis 
– Amperagem, Características e Funções. Educação Ambiental. Combustíveis alternativos. Poluentes e não 
poluentes dos autos.  

PEDREIRO   

Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; 
Conhecimentos  Sobre  Assentamento de Tijolo ½ vez;  1vez  e Pilar de Reforço em Parede de Tijolo de ½ 
Vez; Conhecimentos Sobre Construção  de Parede de Canto em Ângulo Reto de Tijolo de ½ vez e 1 vez;  
Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz;  Conhecimento Sobre Divisão,  Tipo de Bloco de Concreto 
e Argamassas :  Preparação da  Argamassa;  Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; Construção 
de Parede de Canto em Ângulo  Reto  com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de 
Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras. 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, oposição, finalidade, condição) e registro formal ou informal da linguagem; 
implícitos e expressões metafóricas. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática das palavras 
empregadas na oração; Articulação de elementos textuais: coesão e coerência; Ortografia e acentuação 



gráfica segundo a Nova Ortografia; Pontuação e crase; Semântica:  emprego de homônimos e parônimos 
mais utilizados. 
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; Os Números Reais e operações com números Reais; 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 e composto; Cálculo Algébrico, Operações 
com Polinômios; Equações e Inequações do 1º e do 2º Graus; Sistema de medidas de comprimento, de 
superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, Produtos Notáveis; 
Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média geométrica; Introdução a Geometria 
nas séries do Ensino Fundamental. 

ALMOXARIFE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO, AUXILIAR DE DISCIPLINA, IDENTIFICADOR e RECEPCIONISTA.  

CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, Os Planetas, A Terra – 
Composição, Movimentos, Pontos e Localizações; Brasil: Localização, Divisão Politico-Administrativa, 
Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas brasileiras, capitais e principais cidades; 
PERNAMBUCO: História, Divisão, Aspectos Físicos, Humanos, Culturais e Econômicos, Municípios; 
Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, 
Aspectos Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do 
Brasil: Os primeiros habitantes; As Capitanias Hereditárias, Governos Gerais e seus governadoes, 
Invasões; O Brasil Império: A Independência, Principais movimentos, o primeiro reinado, as Regências, 
Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos; A velha 
República e a Nova República, seus presidentes, Principais conflitos, revoluções. Os poderes que governam 
a Nação e o Estado. Atualidades: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento sustentável, artes e 
literatura. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS  

 

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 LABORATÓRIO 

1. Bacteriologia. 1.1 Métodos de esterilização e desinfecção. 1.2 Técnicas de coloração. 1.3 Morfologias 
bacterianas. 1.4 Escolha e preparação dos meios de cultura. 1.5 Semeaduras dos espécimes clínicos (urina, 
sangue, fezes, secreções em geral). 1.6 Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. 2. Bioquímica. 2.1 
Reconhecimentos da aparelhagem. 2.2 Conhecimentos básicos sobre aparelhos adequados para análises 
bioquímicas. 2.3 Cálculos de dosagens. 2.4 Diluições de líquidos biológicos. 2.5 Conhecimentos básicos 
sobre absorbância, transmitância, Lei de Lambert -Beer. 2.6 Determinações de fator. 2.7 Registros finais 
das dosagens realizadas. 3. Hematologia. 3.1 Hemostasia. 3.2 Métodos de coloração. 3.3 
Hemossedimentação. 3.4 Prova de falcização. 3.5 Reconhecimentos microscópicos das células sangüíneas. 
4. Imunologia. 4.1 Principais reações imunológicas de aglutinação, precipitação, fixação de complemento. 
4.2 Provas de atividades reumáticas. 4.3 Testes imunológico de gravidez. 5. Parasitologia. 5.1 Métodos para 
conservação de fezes. 5.2 Métodos para identificação dos parasitas. 5.3 Identificações microscópica dos 
helmintos e protozoários. 5.4 Pesquisas de sangue oculto nas fezes. 6. Urinálise. 6.1 Rotinas na análise da 
urina: testes físicos, testes químicos, exame do sedimento urinário. 7. Triagem clínica de doadores de 
sangue. 8. Doação de sangue. 9. Doação autóloga. 10. Pré-depósito. 11. Hemodiluição pré-operatória. 12. 
Recuperação intra-operatória de sangue. 13. Preparação de hemocomponentes. 14. Determinação de 
Grupos Sanguíneos ABO e associados. 15. Sistema Rh. 16. Outros sistemas de grupos sangüíneos. 17. 
Provas de compatibilidade pré-transfusional. 18. Teste de Coombs direto. 19. Conservação e distribuição de 
sangue, hemocomponentes e hemoderivados. 20. Reações transfusionais. Sistema de Hemovigilância. 21. 
Garantia de qualidade em Hemoterapia. 22. Legislação nacional referente à Hemoterapia. 23. 
Biossegurança: uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, descontaminação e eliminação de 
dejetos em Hemoterapia, manuseio de substâncias químicas em laboratório. 24. Condutas utilizadas em 



acidentes de laboratório. 25. Preparo de soluções 26. Fixação de tecidos. 27. Processamento de tecidos 
(desidratação, clareamento e infiltração por parafina). 28. Orientação de fragmentos. 29. Inclusão.  30. 
Microtomia. 31. Meios de montagem 32. Restauração e reparos de lâminas. 33. Cortes por congelação. 34. 
Colorações: hemotoxilina e eozina, tricômico de Gomori, tricômico de Masson, PAS, WAD, prata de Grocott. 
35. Imunohistoquímica. 36. Regras básicas de uso de CID-O.  

DESENHISTA 

Etapas da construção civil. Desenho técnico básico. Desenho topográfico: leitura e interpretação. Desenhos 
de arquitetura: leitura e interpretação. Desenhos de instalações prediais: hidro-sanitárias, elétricas e 
telecomunicações. Desenhos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Elaboração de 
desenhos de estruturas. Desenho de sistema viário. Técnicas construtivas. Elaboração de croquis e 
levantamentos de campo. Informática aplicada à arquitetura e engenharia civil (Excel, Word, AutoCAD, 
Power Point, Corel Draw e Ark3D). Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes -Tipos, 
Formatos ,  Dimensões e Dobradura de Papel ; Linhas Utilizadas no Desenho Técnico;  
Escala; Perspectivas - Isométrica, Cavaleira; Projeto Arquitetônico - Convenções Gráficas (representação 
de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); normas técnicas vigentes; Desenho de: 
Planta de Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de Cobertura;Detalhes; Cotagem; Esquadrias 
(tipos e detalhamento) ; Escadas e Rampas (tipos,elementos,cálculo,desenho) ; Coberturas (tipos, 
elementos e detalhamento); Desenho de Projeto de Reforma – convenções; Projeto de Instalações Prediais 
– Instalações Elétricas, Hidráulicas , Sanitárias, Telefonia , Gás; Vocabulário Técnico - Significado dos 
termos usados em  arquitetura;  Computação Gráfica - Desenho em AutoCAD 14 ou superior (menus, 
comandos, aplicações). Leitura e interpretação de plantas. Conhecimentos teóricos e práticos da profissão. 

DIGITADOR 

DOS: Principais Comandos; HARDWARE E SOFTWARE: Conceito, Tipos e Funções/Aplicações; 
WINDOWS 98SE, Me, 2000, XP e VISTA: Windows Explorer, Painel de Controle, Meu computador, 
Ferramentas de Sistema, Drivespace, Scandisk, Desfragmentador de Disco, Área de Transferência e 
Backup; INTERNET E INTRANET: Configurações Básicas e Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003 
WORD: Formatação de textos em geral, Mala direta e Memorandos; EXCEL:  Planilhas Eletrônicas, 
Gráficos e Funções. Manutenção e Instalação de HDs, Placas e Redes. Sistemas operacionais: Windows: 
9x/ME/2000/XP professional, Linux. Microsoft Office 2000 / 2003/ 2007. REDES: Introdução e visão geral, a 
função dos cabos, os padrões existentes, combinações de rede local, gerenciamento através do HUB, 
cabeamento estruturado, gabinetes de fiação e conexões cruzadas, fios elétricos e aterramentos, da parede 
à mesa de trabalho, cabo de fibra ótica, teste e certificação de cabos, comunicação sem fio, Tecnologias 
básicas de rede, interligação de redes e o modelo de arquitetura, mapeamento de endereços de rede, os 
protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCD, DNS, FTP, SMTP, http, HTTPS), segurança e desempenho de 
redes, Firewalls.  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem  na Educação; Avaliação Escolar (concepções, 
funções, instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática 
pedagógica).  Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão 
Escolar e Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do 
ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas 
e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 
2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho 
de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, Os Planetas, A Terra – 
Composição, Movimentos, Pontos e Localizações; Brasil: Localização, Divisão Politico-Administrativa, 
Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas brasileiras, capitais e principais cidades; 
PERNAMBUCO: História, Divisão, Aspectos Físicos, Humanos, Culturais e Econômicos, Municípios; 
Aspectos históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, 
Aspectos Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do 
Brasil: Os primeiros habitantes; As Capitanias Hereditárias, Governos Gerais e seus governadoes, 
Invasões; O Brasil Império: A Independência, Principais movimentos, o primeiro reinado, as Regências, 
Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os governos Republicanos; A velha 
República e a Nova República, seus presidentes, Principais conflitos, revoluções. Os poderes que governam 
a Nação e o Estado. Atualidades: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como 
política, economia, sociedade, educação, meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento sustentável, artes e 
literatura. 



TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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).  

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Aritmética computacional: operações nas bases numéricas binária e hexadecimal; componentes de um 
microcomputador: memórias - classificação e utilização, UCP: funções de processamento e controle, 
instruções de máquina, ciclo de instrução, linguagem de montagem, unidade aritmética e lógica; Atalhos do 
Teclado; representação dos tipos de dados; representação de instruções; métodos de execução de 
programas: montagem e compilação, “linkedição” e interpretação; dispositivos de armazenamento, placas; 
portas serial, paralela, USB, PS-2; placas controladoras e interfaces : tipos e respectivas funções, tipos de 
barramentos de memória e de entrada e saída: ISA, EISA, VESA, PCI, SCSI; operação de entrada e saída 
de dados: descrição geral, “Bufferização e Cache”; dispositivos de entrada e saída: capacidade, velocidade, 
princípio de funcionamento, resolução de monitor de vídeo, teclado, modem, disco ótico, disco magnético, 
disco magneto-ótico, “ scanner”, impressora e mouse; configuração de “setup” e do sistema operacional 
Windows 95/98/Me; “backup”: procedimento para realização de cópia de segurança; conceitos de 
organização de arquivos e métodos de acesso: localização e utilização de computadores e pastas remotas; 
mapeamento de unidades de redes e compartilhamento de pastas; Bancos de Dados, My SQL; sistemas 
operacionais: histórico, tipos de sistemas operacionais, conceitos sobre ambientes operacionais mono-
processados, multi-processados e de processamento paralelo, sistemas operacionais de grande porte, 
funções básicas das linguagens de comando e controle, bibliotecas e editores de ligação, segmentação, 
paginação e memória virtual; montagem de microcomputadores: configuração e instalação de placas-mãe, 
instalação de processadores, instalação de cooler, instalação de memória, instalação de periféricos, discos 
rígidos, placas de vídeo, configuração de “setup”, configuração do sistema operacional; rede de 
computadores: conceitos, objetivos, aplicações, noções de protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, 
principais componentes: hubs, “switches”, pontes, amplificadores, repetidores e “gateways”; meios físicos de 
transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações 
ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas operacionais de rede: 
servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições; sistema 
operacional Windows NT/2000, Novell e Linux 

TÉCNICO EM PISCICULTURA 

Aqüicultura: técnica de propagação e cultivo de organismos aquáticos. Tecnologia de pesca: técnica de 
identificação, localização e captura de recursos pesqueiros.Tecnologia de produtos de pesca: controle 
sanitário, conservação, processamento e industrialização de produtos pesqueiros. Investigação pesqueira: 
estudo da dinâmica de populações e avaliação de estoques pesqueiros; estudo das condições físicas, 
químicas e biológicas dos ecossistemas aquáticos visando a exploração sustentável e conservação desses 
ambientes. Extensão pesqueira: desenvolvimento social e econômico as comunidades envolvidas com 
pesca e aqüicultura. Planejamento e avaliação de projetos. Genética.  

VIGILANTE SANITÁRIO 

Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, portador, período de 
incubação e de transmissibilidade. A defesa do organismo: vacinas. Períodos de incubação e contágio, 
formas de contágio das seguintes doenças: amebíase, ancilostomíase, febre tifóide, cólera, conjuntivite, 
difteria, sarampo, tuberculose e brucelose. Definição, sintomas principais, cuidados e prevenção das 
seguintes doenças: diarréia, cólera, febre tifóide, parasitoses, tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene 
bucal. Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo. Agravos à saúde da população. Normas sobre noções: coleta 
e destino dos excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção dos alimentos; 
saneamento da zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. 



Construção, ampliação, reforma e reconstrução em: estabelecimento de trabalho em geral; escolas e 
internatos; hospitais e estabelecimentos de assistência médica hospitalar e cemitérios. Profilaxia e Política 
de Saúde Animal; legislação de defesa sanitária animal; conhecimentos básicos de epidemiologia; sanidade 
animal: enfermidade que acontecem os animais; procedimentos de diagnósticos, prevenção e controle. 
Legislação de defesa sanitária animal; enfermidades transmissíveis; Saúde Pública e principais zoonoses; A 
defesa do organismo animal: principais vacinas. Períodos de incubação e contágio, formas de contágio das 
principais doenças animais; estatística sanitária; educação sanitária. Construção, ampliação, reforma e 
reconstrução em: estabelecimento de trabalho de acomodação animal em geral.  

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e 
secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções 
(expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); registro formal ou informal da linguagem; relações 
de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); relação 
metafórica entre as palavras; implícitos; coesão e coerência. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática 
das palavras 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. Pontuação; Ortografia e acentuação segundo a Nova Ortografia. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (ASSISTENTE 
SOCIAL, BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO (A) (PLANTONISTA E DIARISTA), FARMACÊUTICO, 

FISIOTERAPÊUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO 
ORTOPEDISTA, MÉDICO UROLOGISTA,  NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO e PSICÓLOGO) 

Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. 
Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). NOAS 2002. Programa Estratégia Saúde da 
Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa 
do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ 
epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen, turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, 
HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-
natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e 
vulvovaginites.  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA 

Gestão Organizacional: principais teorias da administração, modelos de organização, hierarquia e 
autoridade, competências gerenciais, elementos das organizações, eficiência, eficácia e efetividade; 
processo decisório, ética, negociação, planejamento (estratégico, tático e operacional), comunicação, 
elaboração de relatórios, gestão de projetos, processos organizacionais, estruturas organizacionais, 
departamentalização e descentralização, divisão do trabalho, controle gerencial; técnicas de elaboração de 
cenários, Matriz SWOT, BSC, inovação administrativa e aprendizagem organizacional; Sistemas Integrados 
de Gestão (ERP), workflow e workgroup; Contabilidade pública: Campo de aplicação; legislação básica (Lei 
n.º 4.320/64 e Decreto 93.872/86); receita e despesa pública; receitas e despesas orçamentárias e extra-
orçamentárias; plano de contas; sistemática dos eventos; balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e 
demonstrativo das variações de acordo com a Lei n.º 4.320/64. Administração Financeira e Orçamentária: 
sistema financeiro nacional, meios de pagamento, tesouraria, análise de investimentos, planejamento e 
controle financeiro, orçamentos, projeções de resultados. Administração de Materiais: análise e previsão de 
estoque, controle de estoques, custos, lote econômico, periodicidade de aquisição, estoque de segurança, 
sistemas de ressuprimento, planejamento de necessidades de material, sistema ABC, racionalização e 
avaliação de estoques, inventário e movimentação de estoques, gestão física e classificação de material, 
administração de compras, distribuição e transporte. Organização Sistemas e Métodos: organogramas; 
estrutura para rotina e para inovações; atividades de linha e assessoria; análise de processos; técnicas de 
planejamento e controle de projetos; gráficos de organização, de fluxo ou de processo; arranjo físico - 
layout. Administração mercadológica: Planejamento estratégico empresarial voltado para o mercado. 
Pesquisa de mercado. Análise dos ambientes interno e externo. Segmentação de mercado. Estratégias de 
Marketing. Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com Cliente. Responsabilidade Social. 
Sistemas de Informação Gerencial. Administração de Vendas. Recursos Humanos: planejamento de 
recursos humanos e análise de cargo, recrutamento e seleção, análise de desempenho, planos de 
benefícios, treinamento e desenvolvimento, recompensas e remuneração, benefícios sociais, direitos dos 
empregados, segurança e saúde, relações trabalhistas, motivação, liderança, poder, trabalho em equipe. 
Legislação institucional: amplo conhecimento da Lei 4769/65, do Decreto 61934/67 e do Código de Ética 
Profissional do Administrador e da Lei no 8.666 de 21/06/93. Definições da Ética; campo ético; moral, 
moralidade, amoralidade e imoralidade; problemas morais e problemas éticos;2. Princípios constitucionais 
de natureza ética: moralidade, impessoalidade, probidade (Lei 8.429/92) e publicidade. Dos crimes contra a 
Administração Pública(Lei 8.137/90 (define crimes); Administração pública: conceito; natureza; fins e 



princípios.; Os poderes e deveres do administrador público. uso e abuso do poder. Poderes administrativos. 
Atos administrativos: fatos e atos da Administração Pública. atos de direito privado praticados pela 
Administração. atributos do ato administrativo. espécies de atos administrativos. motivação do ato 
administrativo. invalidação dos atos administrativos. Teoria dos motivos determinantes. revogação, anulação 
e convalidação do ato administrativo. Serviços Públicos: conceito. Classificação. Regulamentação e 
controle. Requisitos e direitos do usuário. Competência para a prestação do serviço. Formas e meios de 
prestação do serviço. Serviços delegados a particulares: concedidos; permitidos e autorizados. Convênios e 
consórcios. Contratos de gestão. Administração direta. Administração Indireta: autarquias; empresas 
públicas; sociedades de economia mista; fundações instituídas pelo poder público. Entidades paraestatais.  
Licitação. Princípios e finalidade. Objeto.obrigatoriedade. dispensa. Inexigibilidade: conceitos e hipóteses. 
Modalidades e tipos de licitação. Homologação e adjudicação, anulação e revogação. Contratos 
administrativos. Conceitos, princípios, aspectos gerais, cláusulas necessárias, formalização, execução, 
alterações, dissolução e extinção. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços. Revisão. 
Prorrogação e renovação do contrato. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores., 10.520/2002, LC nº 
123/2006 (art. 44) Decreto Federal 5.504/05, Leis Federal 8.987/95 e 11.079/04 12 Convênios e Outros 
repasses. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e contra as 
finanças públicas. Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle. Controle interno 
e externo, controle prévio, concomitante e posterior. Orçamento Público Conceito; Processo orçamentário: 
plano plurianual; lei de diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual. Orçamento fiscal, da seguridade 
social e de investimentos. Princípios orçamentários. Classificação orçamentária: classificação institucional; 
funcional– programática; econômica; por fonte de recursos. Normas legais aplicáveis; Princípios 
orçamentários; Créditos adicionais; Aspectos gerais sobre a execução do orçamento. Contabilidade Pública 
– Conceito; Campo de aplicação; Objeto da Contabilidade Pública; Regime contábil; Estágios de execução 
da receita e da despesa; Restos a pagar; Despesas de exercícios anteriores. Receita e Despesa – Receita; 
Conceito; Classificação da receita pública; Categoria econômica; Estágios da receita; Dívida ativa; Receita 
Extra-Orçamentária. Despesas; Conceito; Classificação; Categoria econômica; Estrutura programática da 
despesa; Estágios da despesa; Dívida flutuante e fundada; Despesa Extra-Orçamentária. Plano de contas e 
Sistemas Contábeis; Regras para classificação das contas; Estrutura do plano de contas; Balanços públicos 
– Conceitos; Balanço orçamentário; Balanço financeiro; Balanço patrimonial; Demonstração das variações 
patrimoniais. Lei 4.320/64. CONTROLE INTERNO: Controles Internos (COSO): definição, objetivos, 
componentes e limitações de efetividade; Relação entre objetivos e componentes; Ambiente de Controle: 
integridade e ética, Governança Coorporativa, filosofia gerencial, estrutura organizacional, política e 
procedimentos de recursos humanos e registros.  

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. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de 
Ética do Assistente Social. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e 
Técnicas de Serviço Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional 
e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a administração como prática 
do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou transformação social;. Conhecimento das 
campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e sua legislação. 

BIBLIOTECÁRIO 

Documentos e Informação: Conceito, Desenvolvimento e Estrutura da documentação geral e jurídica. 
Fontes, serviços e sistemas de documentação. Instrumentos da documentação: Tipos de documentos, 
processos e técnicas de seleção, tratamento (análise, armazenamento e recuperação) e disseminação. A 
normalização e a linguagem documentárias. Planejamento e Organização de Bibliotecas Públicas. Ação 
cultural em bibliotecas públicas. Programas de leituras e programas culturais. Representação temática de 
materiais de bibliotecas CDD 19.ed. Representação descritiva de materiais de bibliotecas Códigos AACR2. 
Serviços de referência para bibliotecas públicas. Administração de Recursos Humanos em Bibliotecas 
Públicas. Desenvolvimento da coleção e a comunidade de Bibliotecas Públicas. Marketing na Biblioteca 
Pública. Informação e processos tecnológicos. Automação de serviços bibliotecários: Principais sistemas de 
informações automatizadas nacionais e internacionais.  

BIOQUÍMICO 

Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de qualidade; limpeza de material; 
sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. Bioquímica - determinações 
bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas funcionais; elelioforese na bioquímica 
clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; estudo dos glóbulos brancos; 
estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de cultura; esterilação; coloração; 



coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura de material); hemoculturas; 
antibiograma. Imunologia - reações de precipitação; reações de aglutinação; reações de hemolose; 
imunoensaios (técnicas). Parasitologia - protozoários intestinais; helmintos intestinais; hemoparasitas; 
parasito dos tecidos; tecnícas laboratoriais. Urpanalise - caracteristicas físicas; pesquisa dos componentes 
anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das secreções 
orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorologicas; precipitações; reações de hemoaglutinação. Parasitologia; 
métodos direto; sedimentação; conceituação. Bioquímica - determinações dos componentes orgânicos do 
sangue; determinações dos componentes inorgânicos do sangue; determinações das enzimas de 
imoportância química. Provas funcionais - função renal; função hepática; tolerância à glicose. Uroanalise - 
exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; leucograma. 

ENFERMEIRO (A) DIARISTA E 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. Assistência de 
enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios glicêmicos). 
Doença de notificação compulsória, doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico 
do Município. Enfermagem em saúde pública: Situação da saúde no país: peculiaridades regionais; 
atividades básicas de enfermagem em saúde pública; a epidemiologia e sua importância no campo da 
enfermagem; assistência de saúde pública na comunidade; Aplicação de técnicas educativas em 
enfermagem de saúde pública; Doenças transmissíveis e seu controle; Doenças sexualmente 
transmissíveis; importância do saneamento no meio ambiente; a prevenção das doenças e seus níveis. 
Assistência de enfermagem em Saúde da Criança – puericultura, AIDPI, criança feliz, teste do pezinho, 
suplementação de ferro e vitamina A. Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, 
pré-natal de baixo risco, puerpério, aleitamento materno, prevenção de câncer do colo de útero e mama). 
Assistência de enfermagem em clínica médica - programa de hipertensão e diabetes. Assistência de 
enfermagem à saúde do adolescente. Infecções sexualmente transmissíveis/ AIDS. Assistência de 
enfermagem à saúde do idoso. Assistência de enfermagem em Saúde Mental. Programa de imunização 
(calendário de vacinação da secretaria estadual de saúde do estado de Pernambuco, rede de frio, vias de 
administração). Assistência de enfermagem a doenças crônico - Degenerativas. Assistência de enfermagem 
à saúde do trabalhador.  

ENGENHEIRO CIVIL 

Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de 
contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço e concreto). 
Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. Projetos e execução 
de instalações elétricas em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). Alvenaria; 
Revestimento; Pinturas e pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. 
Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-
financeiros. Canteiros de obras; construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e 
aço (inclusive noções de impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações prediais de 
água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, 
sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH).  Noções de projetos e execução de 
pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de 
orçamentos públicos. 

FARMACÊUTICO 

Farmacologia - dinâmica de absorção, distribuição e eliminação de fármacos. Farmacodinâmica - 
mecanismos de ação das drogas e concentração da droga e seu efeito; Administração hospitalar: conceito, 
objetivo, classificação, estrutura organizacional; Farmácia hospitalar: histórico, conceito e objetivos, 
finalidades, tipologia, estrutura organizacional; Dispensação de medicamentos: individual, coletiva, por cota 
mista, dose sanitária, atendimento ambulatorial. Administração de materiais: calculo de estoque máximo e 
mínimo, ponto de requisição ou ressuprimento, controle de estoque por fichas ou processamento de dados, 
análise do consumo de medicamentos. Controle de qualidade: importância, procedimentos, medicamentos 
adquiridos, medicamentos produzidos na farmácia; Farmacovigilância: importância, objetivos e 



procedimentos; Farmácia clínica: objetivos, importância, orientação do paciente, integração com a equipe 
multiprofissional de saúde; Legislação Farmacêutica - Lei 3.820 de 11.11.60 - noções; Código de Ética 
Profissional - Resolução 290/90. Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de 
qualidade; limpeza de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. 
Bioquímica - determinações bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas funcionais; 
elelioforese na bioquímica clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; estudo 
dos glóbulos brancos; estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de cultura; 
esterilação; coloração; coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura de material); 
hemoculturas; antibiograma. Imunologia - reações de precipitação; reações de aglutinação; reações de 
hemolose; imunoensaios (técnicas). Parasitologia - protozoários intestinais; helmintos intestinais; 
hemoparasitas; parasito dos tecidos; técnicas laboratoriais. Urpanalise - caracteristicas físicas; pesquisa dos 
componentes anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das 
secreções orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorologicas; precipitações; reações de hemoaglutinação. 
Parasitologia; métodos direto; sedimentação; conceituação. Bioquímica - determinações dos componentes 
orgânicos do sangue; determinações dos componentes inorgânicos do sangue; determinações das enzimas 
de imoportância química. Provas funcionais - função renal; função hepática; tolerância à glicose. Uroanalise 
- exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; leucograma. 

FISIOTERAPÊUTA 

VASCULAR PERIFÉRICO: Fisioterapia na Mastectomia, no Edema Linfático; Tratamento Fisioterapêutico 
nos amputados dos membros inferiores. CARDIOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico no pós-
operatório das cirurgias cardíacas (avaliação funcional, instruções do paciente, treinamento respiratório), no 
pós-operatório: programa de reabilitação cardíaca. REUMATOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico 
na artrite reumatóide no adulto, na espondilite anquilosante, nas artroses, no ombro doloroso, nas 
lombalgias. PNEUMOFISIOTERAPIA: Semiologia do sistema respiratório – Provas de funções pulmonares, 
Tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas ( D.P.

0
C), asma, bronquiectasias, 

fibrose cística; Treimaneto muscular respiratório; Tratamento fisioterápico pré e pós-operatório nas cirurgias 
tóraco-abdominais, nebulizações, padrões musculares resperatórios, incentivadores respiratórios. 
FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA: Enfermidades cirúrgicas ortopédicas em pediatria, disfunção cerebral 
(paralisia cerebral), tratamento fisioterápico nos toco-traumatismos (lesões do plexo braquial). 
NEUROFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico na paralisia facial, na síndrome piramidal, na síndrome 
medular, na paralisia radial, na paralisia cubital. FISIOTERAPIA EM TRAUMATOLOGIA: Tratamento 
fisioterapêutico nas fraturas de Colles, nas fraturas de colo de fêmur, nas lesões ligamentares de joelho, nas 
lesões de menisco, nas lesões cápsulo-ligamentares de ombro.  

FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos 
Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica – indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de 
Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 
Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades 
Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional – Tratamento Fonoaudiológico; 
Distúrbios da Voz: Disfonias – Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, da 
Fala e da Voz, decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; Desvios 
Fonológicos; Sistema Sensório – Motor – Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio 
da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição – Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; 
Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. 

JORNALISMO 

Princípios de Comunicação Social e comunicação de massa. Técnicas de jornalismo: redação de material 
informativo; noções de fotojornalismo e telecinejornalismo; noções de comunicação visual para veículos 
impressos. Relações públicas: comunicação com diversos públicos de uma empresa; realização de eventos 
em geral. Comunicação de massa e Difusão de Ciência  e Tecnologia. Linguagem dos meios de 
comunicação difusão de ciência e tecnologia. Conceitos Gerais de comunicação e informação. Gêneros 
Jornalísticos. Diferentes veículos de Comunicação. Veículos para Editoração. Política da comunicação. 
Papel da informação para o desenvolvimento social: rádios, jornais, emissoras de televisão, revistas,  
características específicas par ao uso dos Meios de Comunicação. Uso dos meios de comunicação – 
publicações, folhetos etc... Redação e artigos: estrutura, estilo de linguagem. Noções de língua portuguesa 
aplicada ao jornalismo. Vocabulário técnico e profissional. Ética e legislação aplicada ao exercício da 
profissão. MÍDIA ESCRITA: Normas técnicas de redação e estilo; Técnicas de entrevista e reportagem; A 
notícia em jornalismo impresso; Os componentes subjetivos e objetivos da profissão de jornalista; Códigos 
de ética, normas e leis; Técnicas de redação em assessoria de imprensa; O planejamento, as políticas, os 
planos e estratégias em assessoria de imprensa; Organização de entrevistas; O controle da informação em 
assessoria de imprensa; Elaboração de materiais em assessoria de imprensa. RÁDIO: Normas, leis e ética 
jornalísticas; Gêneros jornalísticos e redação jornalística; A entrevista: tipos e técnicas; Assessoria de 
Imprensa: Origem, Planejamento, Infra-estrutura e Atividades; Divulgação e redação em Assessoria de 
Imprensa; Captação, tratamento, redação, edição e apresentação de notícias e de reportagens radiofônicas; 



Gêneros radiofônicos e a entrevista no rádio; Aspectos históricos da radiodifusão no Rio Grande do Sul e no 
Brasil. TV: Teoria  e prática da produção no telejornalismo; Planejamento, apuração e produção da notícia 
para TV; As formas de apresentação da notícia; O texto em telejornalismo, noções de 
enquadramento/planos, noções de edição, páticas de produção de telenotícias. 

MÉDICO 

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. Doenças da pele: Dermatoses comuns, lesões pigmentares, distúrbios descamativos, 
dermatites vesiculares, eritemas , doenças bolhosas, e dermatite medicamentosa. Doenças do ouvido: 
inflamatórias e traumáticas, diagnóstico e tratamento. Doenças do nariz e seios paranasais. Pneumonias. 
Insuficiência respiratória aguda. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC) . Embolia 
pulmonar. Doenças da Pleura. Edema Pulmonar agudo.Pneumotórax. Tuberculose pulmonar. Neoplasias 
pulmonares. Sinais e sintomas das cardiopatias gerais. Testes diagnósticos.Endocardite infecciosa.Doença 
cardíaca valvar. Doença das artérias coronárias.Hipertensão arterial e emergências hipertensivas. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Choque cardiogênico. Doenças da circulação e dos vasos. Anemias: 
Diagnósticos e tratamentos. Leucemias: Classificação, diagnóstico e tratamentos. Linfomas: diagnóstico e 
tratamento.Distúrbios da coagulação. Transfusões sanguíneas e hemoderivados. Doenças do estômago e 
duodeno: Hemorragia digestiva alta e baixa. Doenças do Intestino delgado, cólon e reto.Pancreatites aguda 
e crônica. Apendicite aguda. Colecistite aguda. Hepatites. Cirrose hepática. Neoplasias malignas de : 
estômago, intestino delgado e cólons, pâncreas, fígado. Distúrbios alérgicos e imunológicos: 
Imunoglobulinas , imunidade celular, doenças por imunodeficiência, imunogenética,e transplantes.Doenças 
alérgicas. Pielonefrites agudas e crônicas, glomerulonefrites, insuficiência renal aguda e crônica, doenças 
císticas dos rins, retenção urinária aguda, cólica renal, neoplasias renais. Diabetes Mellitus: Classificação, 
diagnóstico e tratamento. Coma  hiperglicemico e hipoglicemico.Orientação dietética. Hiper e 
Hipotireoidismo. Diagnóstico e tratamento. Sinais e sintomas dos distúrbios osteo-articulares: Osteoartroses, 
artrite aguda e crônica, artrite gotosa, artrite infecciosa, infecções ósseas,e doenças autoimunes: febre 
reumática e lúpus eritrematoso sistêmico. Doenças da Próstata: Prostatite aguda e crônica, hiperplasia  
prostática benigna, incontinência urinária, bexiga neurogênica, calculose do sistema urinário, cistites, 
neoplasia de bexiga e neoplasia prostática. Distúrbios nutritivos; distúrbios do metabolismo das vitaminas. 
Infecção pelo HIV: Etiologia, fisiopatologia, epidemiologia, achados clínicos, diagnóstico diferencial, 
prevenção, tratamento e prognóstico. Doenças sexualmente transmissíveis. Agentes quimioterápicos e 
antibióticos: Indicações, contra-indicações, e efeitos colaterais. Doenças infecciosas e parasitárias: Viroses 
respiratórias.Mononucleose infecciosa.Rubéola.Varicela.Sarampo.Parotidite epidêmica, poliomielite infantil, 
raiva, febre tifóide, infecções estafilococicas, infecções estreptocócicas, meningites bacterianas e viróticas, 
salmoneloses, disenteria bacilar, coqueluche, difteria, tétano, septicemias, hanseníase, leptospirose, 
micoses superficiais e profundas.toxoplasmose, malária, leishmaniose tegumentar e visceral, amebíase, 
giardíase, doença de chagas, ancilostomíase, ascaridíase, tricuríase, oxiuríase, estrongiloidíase, filariose, 
teníase, esquistossomose mansônica. Envenenamentos agudos: diagnóstico e conduta. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Aparelho genital feminino: Embriologia, Anatomia, Fisiologia, e propedêutica clínica. Exames 
complementares, indicações, e interpretações clínicas: citologia oncótica (exame de lâmina), colposcopia, 
biópsia de colo e endométrio, colpocitologia funcional, histrerossalpingografia, ultra-sonografia pélvica e 
transvaginal, laparoscopia pélvica, punção transvaginal. TPM (tensão pré-menstrual): etiopatogenia 
,diagnóstico clínico e laboratorial; tratamento clínico e cirúrgico. Anomalias congênitas do aparelho genital 
feminino: Vulva ,  Vagina ,Útero, Ovários e Mamas.  Amenorréia primária e secundária: Etiologia, 
fisiopatologia, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Hemorragias disfuncionais: Etiopatogenia  
, diagnóstico e tratamento. Esterilidade e infertilidade: Etiologia, exames complementares e tratamento. 
Contracepção Hormonal : oral, injetável e transdérmica: Avaliação do clínica das pacientes, exames 
complementares, indicações , contra-indicações e efeitos colaterais. DIU (dispositivo intra-uterino) : 



Indicações clínicas, contra-indicações, avaliação propedêutica das pacientes antes, durante e após o uso do 
DIU; complicações mais freqüentes e tratamento. Distúrbios do climatério e da pós-menopausa: Avaliação 
clínica, exames complementares, diagnóstico e tratamento. Distúrbios e estados hiperandrogênicos. 
Diagnóstico e tratamento das alterações da prolactina. Planejamento familiar. Infecções inespecíficas do 
aparelho genital feminino: etiologia, diagnóstico e tratamento. Infecções específicas e doenças sexualmente 
transmissíveis: etiologia, diagnóstico e tratamento. Distopia do aparelho genital feminino: etiologia, 
diagnóstico e tratamento. Incontinência urinária de esforço: etiologia, diagnóstico e tratamento. 
Endometriose: etiologia, diagnóstico e tratamento. Neoplasia Benigna de: útero, ovários, vulva, vagina e 
mamas, diagnóstico e tratamento. Neoplasias malignas de: útero,  ovários, vulva, vagina e mamas; 
diagnóstico e tratamento hormonais, cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Urgências em 
Ginecologia: Hemorragia interna pós-operatória; Corpo lúteo hemorrágico; Hematossalpíngeo e rotura de 
vasos útero-anexiais; Traumas da genitália externa; Doença inflamatória pélvica (DIPA); Bartolinite aguda; 
Torções de anexos; Roturas de cistos inflamatórios e hemorrágicos dos ovários; Traumas e processos 
inflamatórios agudos de mamas. Adaptações do organismo materno à gravidez. Assistência Pré-Natal: 
Exames complementares, orientações clínicas, vacinação, medicamentos usados na gravidez, controle, 
indicações e contra-indicações. Diagnóstico clínico e laboratorial da gravidez. Ultra-sonografia :importância 
e indicações nas diversas etapas e patologias da gravidez. Avaliação clínica da vitalidade fetal; Avaliação 
da maturidade fetal;  Amnioscopia e amniocentese; Exame da placenta. Abortamentos: Causas, 
diagnósticos, e tratamentos. Gravidez ectópica: diagnóstico e tratamento. Gravidez Molar.  Placenta Prévia. 
Desenvolvimento prematuro da placenta. Polidrâmnio e Oligoidrâmnio. -Rotura prematura das membranas 
ovulares. Isoimunização pelo Fator Rh. DHEG-etiologia, diagnóstico e tratamento. Gestação Pré-Termo  e 
Pós- Termo. Nefropatias e cardiopatias no ciclo grávido- Puerperal. Infecções nocivas ao concepto. Infecção 
urinária na gravidez. Diabetes Mellitus na gravidez. Epilepsia, na gravidez: tratamento e efeitos colaterais  
dos quimioterápicos usados. Efeitos adversos de agentes químicos e da radioterapia sobre o concepto. 
Distocias do mecanismo de parto. Fórceps: Indicações e mecanismos de aplicações. Sofrimento fetal 
agudo. Prolapso  do cordão umbilical. Traumas maternos no parto normal. Curetagem uterina e cesárea: 
Indicações, técnicas e complicações. Patologias da dequitação e do 4º período. Infecção puerperal. Tipos 
de anestesias e suas indicações nas urgências  obstétricas. Assistência ao recém-nascido (RN) gravemente 
asfixiado: Conduta e prognóstico a longo prazo.  

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito. Displasia do 
desenvolvimento do quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; 
aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia; escoliose.  Infecções e alterações 
inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite piogênica, osteomielite aguda e 
crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide. Tumores ósseos e 
lesões pseudotumorais propriedades biológicas; classificação; diagnóstico, estagiamento e tratamento.  
Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro superior, inferior e quadril. Alterações 
degenerativas osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrose do membro superior, inferior e 
quadril. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica: etiologia, diagnóstico e tratamento. Princípios do 
tratamento do paciente politraumatizado. Fraturas e luxações da articulação do quadril e da coluna 
cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento. Fraturas, luxações, lesões apsuloligamentares e 
epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de 
tratamento. 

MÉDICO UROLOGISTA 

Anatomia Cirúrgica do Retroperitônio, Rins e Ureteres: Noções de anatomia aplicada à cirurgia dos rins, 
adrenais e ureteres. Anatomia do Trato Urinário Inferior: Noções de anatomia aplicada á cirurgia da bexiga e 
pelve masculina e feminina. Anatomia da Genitália Masculina: Noções de anatomia da genitália masculina. 
Transplante Renal: Definição de doença renal em estágio terminal. Seleção e preparação de receptores. 
Seleção e preparação de doadores. Complicações das cirurgias de transplante renal. Infecções Urinárias: 
Incidência e epidemiologia. Princípios do tratamento antibacteriano. Fatores de risco. Infecções urinárias do 
trato superior e inferior. Infecções em idosos e gestantes. Doenças sexualmente transmissíveis: Uretrites. 
Úlceras genitais. HPV. Disfunções Miccionais: Função normal do trato urinário inferior. Anormalidades de 
Armazenamento/Esvaziamento vesical. Avaliação Urodinâmica. Tratamento farmacológico das disfunções 
miccionais. Incontinência Urinária: Tipos e causas de incontinência urinária. Avaliação do impacto da 
incontinência urinária. Tratamento conservador. Incontinência Urinária na Mulher, na Criança e no Idoso. 
Cirurgia para Incontinência Urinária. Função e disfunção sexual: aspectos básicos de fisiologia de ereção. 
Epidemiologia e Etiologia. Tratamento Medicamentoso. Implante de próteses. Função e Disfunção 
Reprodutiva: Causas de infertilidade masculina. Tratamento cirúrgico da Infertilidade. Noções de reprodução 
assistida. Hiperplasia Benigna da Próstata: Epidemiologia e Incidência. Avaliação dos homens com 
sintomas do trato urinário inferior. Tratamento medicamentoso da HBP. Tratamento cirúrgico da HBP. 
Terapias minimamente invasivas. Embriologia do Trato Urinário: Desenvolvimento normal do trato urinário e 
genital. Anomalias dos rins e ureteres. Anomalias da genitália masculina. Urologia Perinatal: Diagnóstico 
antenatal. Intervenção fetal. Tratamento pós-natal. Emergências neonatais. Uropediatria: Anomalias da JUP. 
Hipospádias. Refluxo vesico ureteral. Enurese. Tumores Renais: Diagnóstico incidental dos turmores renais. 
Tratamento preservador de néfrons. Tumores benignos e malignos. Tumores Uroteliais: Câncer de bexiga - 



incidência e epidemiologia. Tratamento dos tumores superficiais. Tratamento dos tumores invasivos. 
Tratamento dos tumores avançados. Tumores do Testículo: Tumores Germinativos. Tratamento dos 
tumores germinativos. Câncer de Próstata: Epidemiologia e Incidência. Detecção precoce. Tratamento da 
doença localizada. Tratamento da doença avançada. Litíase Urinária: Incidência e Etiologia. Tratamento 
clínico. Litotripsia extra-corpórea. Endo-urologia para cálculos urinários. Tratamento das obstruções por 
cálculos. Cirurgia convencional na litíase urinária. Código de Ética médica. 

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 1

o 
 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 

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-malígnas e 
malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não-
odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; 
Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Aspectos semiológicos da prática 
odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares. FARMACOLOGIA – Conceitos gerais de 
vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Anestésicos locais, analgésicos, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais 
fármacos-dependentes, condutas do profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no 
consultório dentário; Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista.. DENTÍSTICA – 
Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e 
absoluto  do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de 
cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta, 
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo pulpar; 
Clareamento dental. CIRURGIA – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia; Acidentes e complicações em 
cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios gerais de traumatologia buco-maxilo-
facial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia 
pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. RADIOLOGIA- Princípios gerais de aplicação em 
odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes e métodos de processamento radiográfico; Efeitos 
biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e extra-orais; Métodos de localização radiográfica; 
Interpretação radiográfica das patologias orais; Novos métodos em imagenologia 
odontológica.BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA – Métodos de controle de infecção e esterilização; 
Proteção profissional e do paciente. OCLUSÃO – Fundamentos de oclusão e dos movimentos 
mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções têmporo- mandibulares. ÉTICA E 
LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA – O código de ética odontológico.  

PROGRAMADOR DE SISTEMA 

Bancos de dados: modelo relacional, formas normais, SQL, modelagem e projeto de bancos de dados. 
Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, segurança, integridade, 
concorrência, gerenciamento de transações e recuperação após falha; Processos de software: RUP e XP; 
Levantamento, análise e gerenciamento de requisitos; Modelagem e análise orientada à objetos – UML 
(Unified Modeling Language); Padrões de arquitetura e de projeto; Principais diagramas UML; Estrutura de 
dados e algoritmos: tipos básicos de dados, listas, conjuntos, pilhas, filas, árvores e algoritmos de busca 
e de ordenação, complexidade de algoritmos; Linguagens de programação: ambiente Windows; Tecnologia 
para Web: XML, HTML, AJAX; Segurança de aplicações Web; Gerência de projetos. Linux, Java, JSP; 
Servlet, Struts, Hibernate, EJB, Ambiente de desenvolvimento Eclipse e/ou Netbeans. 

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. 



CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E  
PROFESSOR PPNE 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem na Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, 
instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica).  
Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão Escolar e 
Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. Constituição de 
competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório 
da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. 
Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

PROFESSOR  – EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FISÍCA NO BRASIL: Fases da Educação 
Física no País. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; EMPREGO DA 
TERMINOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FISÍCA. FISIOLOGIA DO EXERCICIO: Abordagem 
neuromuscular, Estrutura e Funções Pulmonares; Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; 
Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo esquelético (estrutura e função). TREINAMENTO 
DESPORTIVO E ATIVIDADES FISÍCAS: Etapas da preparação desportiva; A periodização do treinamento; 
Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; 
Capacidade de inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. PSICOLOGIA DO ESPORTE: 
Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: 
Futsal, Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Ginástica, Natação, Judô. 

PROFESSOR PPNE 

Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005; Lei Nº 10.845, de 05 de 
março 2004  RESOLUÇÃO Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. A Educação Especial no âmbito da 
política educacional brasileira. A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas 
disciplinares que lhe conferem materialidade.
com necessidades especiais.Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial 
na escola pública. Educação e Diversidade: a pluralidade cultural no âmbito da escola. Aspectos históricos 
da Educação especial; A Política nacional de Educação Especial Prática docente: Ensino de Libras, Braile.. 
A Educação Especial no contexto da inclusão social. Fundamentos filosóficos, teóricos e legais da 
Educação Especial. Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes: deficiências física, 
mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos graves e 
psiquiátricos, altas habilidades/superdotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento 
às necessidades educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados. 
 
 
 
 


