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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 
Edital nº 019/2009 

 
 

ANEXO I – Conteúdos Programáticos 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. Brasil contemporâneo.  
História do Paraná. História de Quedas do Iguaçu. Organização política e atualidades de Quedas do Iguaçu, do Paraná, do 
Brasil e do mundo.  Aspectos geográficos de Quedas do Iguaçu: hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites 
geográficos, economia,  e símbolos municipais. Ética e trabalho. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  
 
ASSISTENTE SOCIAL: 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limites de atuação do assistente 
social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. 
Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desi-
gualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgâ-
nica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Desenvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do 
Desenvolvimento de Comunidade. Possibilidades e limites da prática do serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de 
Vida e Saúde do Trabalhador. Família e Sociedade. 
Atuação do Assistente Social. Pesquisa Social: projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Planejamento Social: Planeja-
mento estratégico, Planos, Programas e Projetos. Avaliação de programas e políticas sociais. Gestão Social. Instrumentos e técnicas de 
intervenção: estudo social, perícia, laudo e parecer social. Trabalho com Grupos. Atuação em equipe interdisciplinar. Abordagem indivi-
dual. Desenvolvimento de Comunidade. Trabalho com famílias. O Serviço Social nas visões positivista, fenomenológica, marxista e 
sistêmica. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

AGENTE DA DENGUE: 
Noções sobre febre amarela e dengue. Biologia dos vetores. Organização das operações de campo. Criadouros. Estratificação entomo–
epidemiológica dos municípios. Pesquisa entomológica. Tratamento. Recomendação quanto ao manuseio de inseticidas e uso de E.P.I. 
Controle biológico e manejo ambiental. Cuidado higiênico do corpo e alimentos. Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. 
Epidemias e endemias: cólera, febre amarela, dengue, hanseníase, tuberculose, leptospirose, leishmaniose, mal de Parkinson, mal de 
Alzheimer, hipertensão arterial, diabetes, neuplasias, saúde mental, DST/AIDS. Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do idoso. 
Noções de ética. Noções de prevenções e recuperação da saúde. Competência dos agentes de endemias.  Outros assuntos relacionados 
diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA: 
Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendi-
mento. Formas farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos. Princípios de Far-
macologia. Interação medicamentosa. Farmacologia. Cálculos em Farmacologia.   Classes terapêuticas. Medidas preventivas e auxiliares 
na conservação dos medicamentos.  Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-sepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de me-
dicamentos. Noções farmacológicas e farmácia hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Pro-
fissional e o Código de Ética da Categoria. Técnicas de Aplicações de Injeções. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospi-
tais. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998.  Dispensação 
de Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcio-
namento de Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas. Administração e organização. Serviços públicos: concei-
tos, elementos de definição, princípios, classificação. Atos e contratos administrativos. Empresa moderna, empresa humana. Relações 
humanas e interpessoais. Lei complementar nº 101/2000 – lei de responsabilidade fiscal. Lei nº 8.666/93 e alterações promovidas pelas 
leis 8.883/94 e 9.648/98. Emenda constitucional nº19 e emenda constitucional nº20. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos 
Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade e Efi-
cácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de extinção dos Atos Ad-
ministrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. 
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 
e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções de segurança no trabalho. Assuntos rela-
cionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constitui-
ção da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

COZINHEIRA: 
Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções de segurança no trabalho. Assuntos rela-
cionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constitui-
ção da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

ENFERMEIRA: 
Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções. Instrumentos básicos de enfermagem. O Processo 
de trabalho de enfermagem. Metodologia de assistência. Assistência de enfermagem nas necessidades: alimentação, higiene, eliminação, 
regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, respiração, integridade física e terapêutica.  
Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. Administração de medicamentos. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
Ética profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do exercício profissional. 
Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com infecções crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, 
urinário, endócrino e gastrointestinal. Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem em situações de urgência: 
politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada 
de animais peçonhentos, intoxicações e paradas cárdio-respiratórias. 
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais 
afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e de-
senvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, 
vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. 
Oncologia pediátrica e envenenamento infantil.  
Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica.  As doenças de Notificação Compulsória. As doen-
ças sexualmente transmissíveis. Imunização e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no domicilio. Participa-
ção popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II -  Da Saúde). Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96).  
Administração aplicada à enfermagem:  Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades da rede básica de saúde. 
Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública.      Programa Saúde da Família - PSF Assunto: 
Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da Família. Principais responsabilidades da Atenção 
Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas prioritárias da Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde 
(NOAS/2001). Unidade de Saúde da Família. A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde 
da Família (ESF)  e Equipe Saúde Bucal (ESB). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

ENGENHEIRO CIVIL: 
Conhecimentos básicos - Assunto: Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de 
obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos estru-
turais; estruturas especiais; estruturas em concreto armado; alvenaria estrutural; concreto - controle tecnológico; argamassas; formas; 
armação; instalações prediais; alvenarias; paredes; esquadrias; revestimentos; coberturas; pisos; impermeabilização; equipamentos e 
ferramentas; segurança e higiene no trabalho; engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento 
portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.  
Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; 
pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento 
nos solos; estimativa de recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; 
estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas.  Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: 
deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; rela-
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ções tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento 
e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios 
e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros).  Dimensionamento do Concre-
to Armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço; características 
mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamen-
to de armação em concreto armado.  Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações 
de telefone e instalações especiais.  Estruturas de Aço.  Estruturas de Madeira.  Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere 
a obras e serviços de engenharia.  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica, Estatuto do Servidor e Código de Obras e Posturas Municipal. 
 

INSPETOR SAÚDE PÚBLICA: 
Ações de controle de focos, vetores e orientação sobre vigilância ambiental e epidemiológica.  Vigilância epidemiológica.Vigilância 
sanitária.  Epidemiologia.  Controle de Vetores da Febre Amarela e Dengue.  Legislação.  Noções de segurança e higiene do trabalho. 
O programa de vigilância epidemiológica.  As doenças de Notificação Compulsória. As doenças sexualmente transmissíveis. Imunização 
e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no domicilio. Participação popular. Trabalho com grupos educativos. 
Trabalhos em equipes. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias atuais. 
Constituição Federal de 1988 (seção II -  Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96).  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL: 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Luxações. Traumatismos. Lesões 
traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite 
e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. 
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de localização, convulsões, 
epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência e 
depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios 
da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e 
alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Apa-
relho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da 
pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: 
arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e pericardites, hipertensão arte-
rial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glo-
merulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, 
esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, 
úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução in-
testinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, 
septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishma-
niose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências 
Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afoga-
mentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 
Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias: Aspectos de higiene relativos à Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. 
Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do 
trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, for-
mas clínicas, profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes 
Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças pro-
duzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumo-
nias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. 
Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas 
por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por 
fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas 
por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. 
Filariose. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Cons-
tituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF).  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
 
 



 
 

 4

 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA: 
Ginecologia/Obstetrícia - Assuntos: - Propedêutica da gravidez. Desenvolvimento morfológico e funcional do feto. Trocas materno-
ovulares. Endocrinologia da gravidez. Modificações sistêmicas da gravidez. Assistência pré-natal. Contratilidade uterina. Discinesias. 
Mecanismo de parto. Estudo clínico e assistência ao parto. Analgesia e anestesia em obstetrícia. Doenças intercorrentes no ciclo grávido-
puerperal.Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG). Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasias trofo-
blásticas gestacionais. Placenta prévia. Descolamento prematuro de placenta. Doença hemolítica perinatal. Embolia amniótica. Distúrbios 
da hemocoagulação. Secundamento normal e patológico. Puerpério normal e patológico. Patologia 
da placenta, cordão e membranas. Polidramnia. Oligodramnia. Amniorrexe prematura. Parto prematuro. Gemelidade. Gestação de alto-
risco. Sofrimento fetal. Gravidez prolongada. Anomalias congênitas. Distócias. Desproporção fetopélvica. Apresentações anômalas. 
Tocotraumatismos materno e fetal. Fórceps. Ginecopatias de causa obstétrica. Operação cesariana. Esterilizaçãocirúrgica. Histerectomia-
cesarea. Indicações cirúrgicas no ciclo gestatório. Medicina fetal. Noções de terapêutica fetal. Indicações e noções para interpretação de 
métodos propedêuticos: ultra-sonografia, cardiotocografia, dopplerfluxometria. Noções em embriologia. Fisiologia e fisiopatologia do 
ciclo menstrual. Patologias endócrinas. Patologia vulvar. Patologia vaginal. Patologia cervical. Patologia uterina. Patologia ovariana. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Tuberculose genital. Distonias dos órgãos genitais. Climatério. Esterilidade conjugal. Propedêuti-
ca ginecológica. irurgias ginecológicas. 
Saúde Pública - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portari-
as atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
 

MÉDICO VETERINARIO: 
CLÍNICA MÉDICA: processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria clínica; clínica dos aparelhos: 
digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele; síndrome convulsiva; toxicoses; choque; queimaduras; 
traumatismos. ANÁLISES CLÍNICAS:.interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa de uréia, glicose, 
creatinina, colesterol, transminases e fosfatases; microbiologia; função hepática; função tireóide; função renal; eletrólitos e equilíbrio 
ácido-básico. ANATOMIA PATOLÓGICA: técnica de necropsia dos caninos, felinos e aves; colheita de material;. exames “post-
mortem”; aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias; aparelho respira-
tório, aparelho urinário, sistema nervoso, aparelho circulatório. DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS DE INTE-
RESSE SANITÁRIO: etiologia; sintomatologia; epidemiologia; diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos animais domés-
ticos. PRINCIPAIS ZOONOSES DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: etiologia; sintomatologia; epidemiologia; profilaxia. 
AGENTES DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES: aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou 
transmitidas por alimentos. I-DEFINIÇÕES: contaminação; taxa de incidência; quarentena; período de incubação; desinfecção; infecção; 
desinfestação; infestação; endemia; imunidade; fonte de infecção; patogenicidade; hospedeiro; período de transmissibilidade; taxa de 
mortalidade; zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
 

MONITORA: 
Lei Federal nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da educação nacional. Do 
direito à educação e do dever de educar. Da organização da educação nacional. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Da 
composição dos níveis escolares. Da Educação básica. Das disposições gerais. Da educação infantil. Do ensino fundamental. Do ensino 
médio. Da educação profissional. Da educação especial. Dos profissionais da educação. Dos Recursos financeiros. Das disposições ge-
rais. Das disposições transitórias. Lei Federal n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal de 1988, com as 
alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais: Título II: dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 17) Título III: da 
organização do Estado (art. 18 a 43) O que é adaptação? Como acontece na creche? O cotidiano na creche. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

 
MOTORISTA: 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trân-
sito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
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NUTRICIONISTA: 
Importância da alimentação para o homem e a sociedade. Nutrientes energéticos, reguladores e construtores: Funções, necessidades diá-
rias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. Finalidades e Leis da alimentação. Determinação de valor calórico total. Ne-
cessidades calóricas. Modificação do regime normal: Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, nutriz, idoso. Classificação das 
dietas terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, 
ontologia, distúrbios renais, gota, doenças infantis, estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré-preparo, preparo, 
cocção. Quantidade de compras: fator de correção, massas alimentares. Equivalência de pesos e medidas. Cereais: tipos, princípios de 
cocção, massa alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. Hortaliças: valor nutritivo, pig-
mentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Carnes 
(bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: utilização culinária, decomposição. 
Leite e derivados: processos de industrialização, utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas de congelamento. Aproveitamentos 
de sobras e partes não convencionais dos alimentos. Nutrição e gravidez. Gravidez na adolescência. Aleitamento materno e artificial. 
Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas 
por alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas preventivas. Água: cuidados Lixo: acondicionamento e destino 
Educação alimentar: objetivos e importância. Planejamento de aulas de educação alimentar: conteúdo, estratégia, aplicação, avaliação. 
Inquéritos alimentares: tipos e importância. Administração aplicada, instrumentos administrativos: organograma e fluxograma. Dimensi-
onamento de espaço físico. Dimensionamento de pessoal. Organização dos serviços de alimentação: rotinas, roteiros, empregos e atribui-
ções. Tipos de serviços de alimentação para a coletividade. Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. Higi-
ene e segurança no trabalho. Ética profissional. Código de defesa do consumidor. Noções Básicas de Economia da Alimentação e Nutri-
ção. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 
e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
 

ODONTÓLOGO 20 HORAS: 
Odontolgia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos preven-
tivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais.  
Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental.  
Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas anes-
tésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. 
Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medica-
ção pré e pós-operatório. 
Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de 
resina em dentes anteriores e posteriores. Adesivos. Amalgáma. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático 
(ART). Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. 
Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da 
polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas 
Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovascula-
res, doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. 
Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na 
dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose 
dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. 
Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças 
do sistema específico. Anomalias dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles.  
Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Ras-
pagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. 
Ética odontológica: Código de ética odontológica. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Cons-
tituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
OPERADOR DE MAQUINAS: 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Primeiros Socorros. Conservação e manutenção de má-
quinas. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva.  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Conhecimentos Pedagógicos: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no 
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimen-
to: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento Projeto político-pedagógico: 
fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como 
foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização 
da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. 
Conhecimentos Específicos: Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Edu-
cação e ao Esporte.  Lazer e as interfaces com a Educação Física.  Esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física.  As questões 
de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física.  Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento.  Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte. Visão geral da circulação, Componentes funcionais e Respiratório. Fisiologia da 
Saúde, do Condicionamento e Fisiologia do Desempenho.Aptidão Física, Cardiorespiratória e Muscoloesquelética. Orientações gerais 
para a prática de exercícios e Promoção da atividade física e saúde.  Nutrição e atividade física. Equilíbrio energético e Controle de peso 
corporal.  Socorros de urgência aplicados à Educação Física.  A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibi-
lidades.  As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola.  Educação Física escolar e cidadania.  Os objetivos, conteú-
dos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar.  Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático – 
pedagógica.  Crescimento e desenvolvimento motor.. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, 
Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Docência na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental: 
- Tendências e concepções pedagógicas. 
- Concepção de homem, de sociedade e de educação.  
- Elementos da prática pedagógica: 
Organização da escola e instâncias colegiadas;  
Projeto Político-Pedagógico da escola;  
Gestão Democrática; 
Avaliação escolar; 
- Currículo e Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas 
Articulações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do conhecimen-
to, concepção de alfabetização, leitura e escrita; 
As relações entre educação, trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético; 
O conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil; 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
- História da Educação e História da Educação Brasileira.  
- A Educação Jesuítica. 
- As Correntes e Tendências da Educação.  
- O Manifesto do Pioneiros da Educação.  
- Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Maurício Tragtenberger, Dermeval Saviani, Paulo Freire.   
PSICOLOGIA EDUCACIONAL 
- A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências psicológicas; 
- O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo 
- As teorias de Vygotsky e Piaget 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
- Regimento Escolar 
- Estrutura educacional brasileira: 
Sistema educacional brasileiro: níveis e modalidades de ensino;  
Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei nº 8.069/90 ECA, Lei nº 10639/03 História e cultura afro-brasileira e africana. 
 Leis, Pareceres e Diretrizes relacionados à Educação Infantil e às séries iniciais do Ensino Fundamental.  
As políticas de Educação Especial e inclusão. A política de Cotas. A educação, os portadores de necessidades especiais e a inclusão soci-
al. Leis e Pareceres sobre Educação Especial. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e 
suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
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TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: 
Desenho Técnico. Topografia. Administração rural. Construções e instalações rurais. Cultura de cereais. Cultura de oleaginosas. Uso 
adequado de agrotóxicos. Ecotoxicologia. Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e classificação de fertilizantes e corre-
tivos. Irrigação e drenagem. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura. Silvicultura. Pastagens. Meca-
nização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos 
agrícolas. Noções de fitossanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Noções gerais sobre: Bovinocultura. 
Ovinocultura. Caprinocultura. Piscicultura. Apicultura; Avicultura; Suinocultura; Eqüideocultura; Cunicultura; Gerenciamento da Produ-
ção. Noções de sanidade animal. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias de interesse sanitário. Principais zoonoses de importância em 
saúde pública. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de Primeiros Socorros. Solos: Característi-
cas e Fertilidade; Noções de cooperativismo; organização de Produtores; Legislação relacionadas as áreas. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: 
Topografia.  Movimento de Terras.  Locação de obras.  Sondagens.  Estradas: Projeto geométrico, drenagem, obras especiais, pontes.  
Princípios básicos de construção. Detalhamento, desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétri-
cas, hidráulicas e de esgoto.  Manutenção de via permanente. Normas de desenho técnico, de arquitetura, de instalações e de estrutura. 
Escalas. Cotagem. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica, Estatuto do Servidor e Código de Obras e Posturas Municipal. 
 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: 
Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre acometimento periodontais: gengivite e outras 
lesões fundamentais. Anatomia dental e do periodonto. Tipos de dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de 
prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). Raspagem sub e supra- gengival. Selantes. Noções 
básicas: Biossegurança. Equipamentos de proteção individual. (EPI’s). Noções básicas sobre: descontaminação, desinfecção, esteriliza-
ção, assepsia, antiasepsia, cadeia asséptica infecção barreiras protetoras individuais e gerais. Instrumentais e materiais dentários utiliza-
dos na prática diária. Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Código de Ética da Classe. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princí-
pios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Opera-
cional Básica (NOB/SUS/96) Programa Saúde  da Família (PSF). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Mu-
nicipal. 
 

TELEFONISTA: 
Conhecimento de equipamentos comuns da mesa operadora; componentes: tipos, modelos, usos e cuidados; características  técnicas  de  
funcionamento  de  aparelhos  telefônicos; defeitos  na  aparelhagem:  prevenção  e  providências. Operação de equipamentos telefônicos: 
recepção e transmissão de mensagens telefônicas; atendimento simultâneo; consulta e conferência; transferência automática das chama-
das; conhecimento de teclado. Resolução de situações e problemas no atendimento telefônico. Fluxo de informações; noções de estrutura 
organizacional e hierarquia. Sigilo das comunicações; noções de postura e ética profissional; a imagem do(a) telefonista. Elaboração de 
recados e avisos. Relações interpessoais. Qualidade no atendimento: conduta, bom senso, cordialidade, eficiência; qualidade da voz; 
dicção; comunicabilidade; formas de tratamento; Organização  do  local  de  serviço  e  do  trabalho. História do telefone: DDD – DDI – 
DDR. Tarifação das chamadas locas e interurbanas.  Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Co-
nhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros assuntos relacio-
nados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posterio-
res.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

VIGIA: 
Procedimentos básicos para atuação de vigias.  Conhecimentos básicos sobre funcionamento de instalações elétricas e hidrossanitárias 
prediais; instalações e equipamentos contra incêndio; materiais, componentes e equipamentos utilizados na limpeza e conservação predi-
ais e sistemas de segurança patrimonial e noções de primeiros socorros.  
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e 
suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 

ZELADORA: 
Noções básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções de segurança no trabalho. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e 
suas alterações posteriores.   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 


