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EDITAL PMFA N° 001/2009 – CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 

 
O Prefeito Municipal de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, com auxílio da Comissão 
Especial do Concurso Público, constituída pela Portaria n° 003/2009, de 03 de fevereiro de 2009, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o artigo 37, incisos I e II da Constituição 
Federal, c/c o artigo 9º, incisos I e II da Constituição do Estado do Tocantins, torna público que fará 
realizar neste Município, através da Fundação UNIRG, Concurso Público de Provas para o 
provimento de cargos públicos integrantes dos quadros do Poder Executivo Municipal, conforme 
Anexo I, integrante deste Edital. 
 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
2. As inscrições serão realizadas no período de 31/07/2009 a 07/08/2009, no horário das 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 
18:00 horas na sede CENTRO CULTURAL JORGE SOARES BARROS, localizado na Rua 08, s/n, Centro, Praça da 
Bíblia, Formoso do Araguaia-TO, onde a Prefeitura Municipal estará disponibilizando computador com internet e um 
servidor para auxiliar na inscrição, ou ainda diretamente através do endereço eletrônico www.unirg.edu.br. 
3. Não será aceita inscrição condicional, via postal, fax-símile ou extemporâneas, sob qualquer pretexto. 
4. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição que se encontra disponível no site www.unirg.edu.br e efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, também disponível no site www.unirg.edu.br. Poderá 
também, dirigir-se ao local de inscrição acima mencionado e com auxílio de um servidor da Prefeitura, realizar sua 
inscrição via internet. Após o preenchimento dos dados solicitados, e o pagamento do boleto bancário o candidato estará 
automaticamente inscrito. 
 4.1 O boleto bancário sairá em nome da FUNDAÇÃO UNIRG – Concurso Formoso do Araguaia, Banco do Brasil 
Agência 0794-3, Conta 42.226-6, nos valores, respectivamente: 
 
R$ 40,00 (quarenta reais) para cargos de nível de Escolaridade de Nível Fundamental Incompleto;  
R$ 60,00 (sessenta reais) para cargos de nível de Escolaridade de Ensino Fundamental Completo; 
R$ 80,00 Para cargos de Escolaridade de Nível Médio Completo; 
R$ 100,00 para cargos de Nível Superior.   
 
4.2 Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição. 
5. A apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis para cada nível distinto do Concurso, somente será exigida 
por ocasião da convocação para posse dos candidatos aprovados, sendo que o não atendimento a qualquer dos 
requisitos e documentos exigidos, implicará na automática eliminação do candidato convocado. 
6. O candidato só poderá inscrever-se para um único cargo. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para 
alteração do cargo. 
7. Não haverá devolução da taxa em qualquer hipótese, mesmo com a desistência, eliminação do candidato ou 
indeferimento da inscrição. 
8. Ao portador de deficiência é assegurado tratamento diferenciado de acordo com as exigências legais, devendo o 
candidato declarar sua condição de deficiente, especificando-a na ficha de inscrição. 
9.1. A deficiência não poderá ser incompatível com o exercício do cargo para qual o candidato se inscrever. 
9.2. As informações dos dados cadastrais no ato de inscrição são de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as 
penas da lei. 
9. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da ficha de inscrição pelo candidato e o pagamento 
da taxa de inscrição. 
9.1. Encerrado o prazo de inscrições será publicada a relação das inscrições deferidas, cabendo recurso no prazo de 48 
horas a contar da referida publicação, o qual deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de Formoso do 
Araguaia (Protocolo Geral) e dirigido ao Presidente da Comissão Especial do Concurso. 
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DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
10. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Formoso do Araguaia no dia 23 de agosto de 2009 de 14:00 às 
18:00 horas, conforme Anexo III. 
10.1 O candidato deverá acompanhar junto ao placar de publicação da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, ou 
pelo endereço eletrônico www.unirg.edu.br  a fim de tomar conhecimento dos locais de prova. 
11. As provas objetivas versarão exclusivamente sobre o conteúdo programático constante do Anexo IV. 
12. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de trinta minutos, portando caneta 
esferográfica azul ou preta, munido do cartão de inscrição e apresentar o original de um dos seguintes documentos: 
Cédula de Identidade – RG; ou Carteira do órgão de classe; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou Certificado 
Militar. 
12.1 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer 
outros documentos diferentes dos acima definidos. 
13. Somente serão consideradas para correção da prova as opções transcritas para o gabarito, entregue a cada 
candidato, sendo, ainda, obrigatória a devolução do caderno de questões. 
14. O candidato não poderá ingressar na sala de prova portando celular ou outro aparelho eletrônico como: calculadora, 
bip, relógio tipo calculadora, walkman, MP3 player, notebook, palmtop, celular, gravador, receptor ou qualquer outro 
mecanismo de transmissão eletrônica de informações. 
15. Após identificado, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 
16. Não será permitido o retorno do candidato à sala durante a aplicação da prova após ter-se ausentado da mesma, 
ainda que por questão de saúde, sem acompanhamento da fiscalização da prova. 
17. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem será permitida a realização de provas fora dos locais previstos para sua aplicação. 
18. Será considerado excluído do Concurso o candidato que: 
a) não comparecer ou chegar atrasado ao local de aplicação da prova; 
b) se ausentar da sala durante a aplicação da prova sem o prévio consentimento e/ou desacompanhado do fiscal; 
c) não apresentar documento de identidade exigido no item 12; 
d) for surpreendido tentando fraudar ou infringir o item 14 do Edital; 
e) deixar de assinar a lista de presença; 
f) não devolver a folha de respostas definitiva e o caderno de questões; 
g) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas. 
19. O candidato poderá ausentar-se do local da prova decorridos trinta minutos, após o seu início. Os três últimos 
candidatos deverão permanecer no local de prova e somente serão liberados quando todos tiverem concluído ou o 
período para realização tenha se expirado. 
 
DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
20. Na correção das provas serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos e eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 
50 (cinqüenta) pontos. 
21. As questões cujas respostas se apresentarem em branco, rasuradas, grifadas a lápis, ou contiverem mais de uma 
resposta assinalada serão computadas como erradas. 
21.1. Somente serão considerados para correção da prova as opções transcritas para o Cartão-Resposta entregue ao 
candidato, preenchidas corretamente com caneta azul ou preta, sendo, ainda obrigatória a devolução do caderno de 
questões. 
 
DOS RECURSOS 
 
22. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial do Concurso, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contadas da publicação dos resultados no placar da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia e/ou, 
ainda, através do endereço eletrônico www.unirg.edu.br, devendo o candidato indicar a questão impugnada 
apresentando razões à sua argumentação. 
22.1 O recurso deverá ser interposto na sessão de Protocolo da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, no 
horário de 08:00 a 12:00 horas e de 14:00 a 18:00 horas.  
23. Caso o recurso seja julgado procedente e havendo alteração no resultado, a Comissão publicará novo resultado, não 
cabendo mais nenhum recurso na fase respectiva. 
 
DAS PROVAS PRÁTICAS 
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24. Cargo: Agente Administrativo 
24.1 Serão convocados para a prova prática, todos os candidatos habilitados na prova escrita. 
a) A prova de informática consistirá na elaboração de um documento, buscando o conhecimento técnico de um dos 
seguintes programas: 
- Editor de texto – Microsoft Word 
- Planilha – Microsoft Excel 
b) A prova será realizada em microcomputador com sistema operacional Windows. Em princípio, a nota 100 (cem) será 
atribuída à elaboração idêntica ao formulário de origem, sem erros, em que o candidato tenha produzido, em 30 (trinta) 
minutos, considerando-se as divergências com erro, atribuindo a seguinte pontuação: 
- Ausência de logotipo; brasão; assinatura digitalizada; sombreamento ou 
rasuras; grade de tabela – desconto de 5 (cinco) pontos para cada ausência. 
- Uso indevido (contrariando as especificações) de fonte; tamanho de fonte; 
alinhamento; formato – desconto de 3 (três) pontos para cada erro. 
- Para cada uma das seguintes ocorrências, desconto de 1 (um) ponto: 
. Inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras, sinais e/ou acentos errados; duplicação 
de letras; 
. falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras ou letras; 
. falta ou uso indevido de letras maiúsculas e/ou minúsculas; 
. tabulação desigual; falta de tabulação e colocação de tabulação onde não 
existe. 
24.2 A prova prática terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta). 
24.3 O candidato não habilitado será excluído do concurso. 
25. Cargos: Motorista, Operador de Máquinas Leves e Operador de Maquinas Pesadas. 
25.1 A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos para o cargo, especificamente. Estará sob a 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia tanto a aplicação quanto à avaliação da prova prática. 
25.2 A prova prática terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta). 
25.3 O candidato não habilitado será excluído do concurso. 
25.4 Os candidatos serão convocados para a prova prática a ser realizada no dia 06 de setembro de 2009. O local e 
horário das provas práticas serão divulgados no ato da convocação. 
 
DA CLASSIFICAÇÃO 
 
26. A nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva, acrescida da nota 
obtida na prova prática, quando houver. 
27. Para os demais cargos, será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva. 
28. A classificação se dará em ordem decrescente de pontos. 
29. No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios: 
a) maior nota em conhecimentos específicos, quando houver; e maior nota em conhecimentos gerais, nos demais casos; 
b) maior nota em Português; 
c) maior idade. 
 
DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
30. A aprovação no Concurso Público, dentro do numero de vagas disponíveis no Anexo I do presente Edital, gera para 
o candidato o direito a nomeação, observados os prazos de vigência do referido Concurso, os demais aprovados e 
classificados deverão ter apenas a expectativa de nomeação, observadas as disposições legais e o interesse e 
conveniência do Poder Executivo Municipal. 
31. Este concurso público será aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido 
no cargo o candidato que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) estar devidamente classificado no Concurso Público; 
b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, 
nos termos do §1º do art. 12 da CF/88, e na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972, 
ou, no caso de candidato estrangeiro, ter visto de permanência no território nacional que permita o exercício de atividade 
laboral no Brasil; 
c) estar em gozo dos seus direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
e) comprovar o nível de escolaridade exigido conforme Anexo III; 
f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
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comprovada por exame médico, a ser realizado por profissional a cargo da Prefeitura Municipal de Formoso do 
Araguaia; 
g) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
h) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
i) não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública que caracterizem 
acumulação indevida, na forma do art. 37, XVI, da CF/88; 
j) apresentar declaração firmada de não haver sofrido, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 
penalidade incompatível com a nova investidura em cargo público; 
k) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da 
convocação para a posse. 
32. Estará impedido de ser empossado o candidato que: 
a) deixar de comprovar os requisitos especificados no item anterior; 
b) tiver sido demitido, a bem do serviço público, por infração à legislação pertinente; 
c) tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos referentes aos itens 
do artigo anterior; 
d) faltar com a veracidade de qualquer das informações prestadas à Comissão Especial do Concurso. 
 
DA NOMEAÇÃO 
 
33. Para habilitarem-se à nomeação, os candidatos deverão apresentar os 
seguintes documentos originais acompanhados de cópias autenticadas: 
a) Cédula de Identidade – RG; 
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda; 
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais; 
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa; 
e) Certidão de Nascimento dos filhos; 
f) Caderneta de Vacinação dos filhos com idade de até cinco anos; 
g) Comprovante escolar; 
h) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
i) PIS/PASEP; 
j) Declaração de não–cumulatividade de cargo público, exceto os previstos em lei; 
k) 03 (três) fotos 3x4 coloridas recentes; 
l) Comprovante de aptidão física e mental a ser expedido por médico habilitado, a cargo da Prefeitura Municipal de 
Formoso do Araguaia; 
m) Comprovante de residência; 
n) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 
(cinco) anos; 
o) Outros documentos que a Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia  julgar necessários. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
34. A convocação obedecerá rigorosamente a classificação final obtida pelos candidatos. 
35. O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no edital de convocação será 
desclassificado, independentemente do motivo alegado. 
36. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da 
Administração Pública. 
37. Ao portador de necessidades especiais é assegurado o previsto no art. 37, VIII, da CF/88, devendo o candidato 
declarar essa condição no  requerimento de inscrição, quando de seu preenchimento, especificando-a por meio de 
relatório médico atualizado, que deverá ser apresentado à Comissão Especial do Concurso juntamente com a 
documentação necessária à sua inscrição. 
38. Por razões de ordem técnica e de direitos autorais a Fundação UNIRG não fornecerá exemplares dos cadernos de 
questões a candidatos ou a instituições de direito público e privado, mesmo após o encerramento do concurso público. 
39. Será considerado eliminado do concurso o candidato que não comparecer nas datas estabelecidas para 
comprovação dos requisitos exigidos para cada cargo ou não apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 33, 
devendo assinar o termo de desistência, sendo permitida a convocação do próximo candidato na ordem de classificação. 
40. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão organizadora poderá anular a inscrição, 
prova ou admissão do candidato desde que sejam verificadas falsidade de declaração ou irregularidades na prova. 
41. Decorridos noventa dias após a homologação do concurso, e não se caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
incineração das provas e demais registros escritos, porém, mantendo-se pelo prazo de validade do concurso os registros 
eletrônicos. 
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42. Os questionamentos relativos a casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Concurso.  
 
Gabinete do Prefeito de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês junho de 2009. 
 
 
 
 

PEDRO REZENDE TAVARES 
Prefeito 

 
 

ALDNER VIEIRA RAMOS 
Presidente da Comissão Especial do Concurso 
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ANEXO I 
TABELA DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

CARGO N° DE VAGAS CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 
ACS/ZR 1 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas ao 
Pesque Pague num raio de 20 km de distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 2 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
COBRAPE num raio de 20 km de distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 3 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
Ponte do Rio Gameleira num raio de 20 km de 
distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 4 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
Sede da Fazenda Babié num raio de 20 km de 
distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 5 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
Sede do Assentamento Lagoa da Onça num raio de 20 
km de distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 6 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
Sede do Assentamento Araguaia num raio de 20 km de 
distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZR 7 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Rural nas Fazendas próximas à 
Sede da Mineração num raio de 20 km de distância. 

01 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZU 1 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Urbana no Centro da Cidade 

03 40 horas R$ 465,00 

ACS/ZU 2 = Agente Comunitário de Saúde com área 
de atuação na Zona Urbana no Setor Jardim Planalto 

02 40 horas R$ 465,00 

Agente Administrativo 07 40 horas R$ 520,00 
Agente de Combate a Endemias 02 40 horas R$ 465,00 
Agente de Limpeza Urbana - Gari 20 40 horas R$ 465,00 
Assistente Social   01 40 horas R$ 1.400,00 
Auxiliar de Serviços Gerais 10 44 horas R$ 465,00 
Eletricista 01 44 horas R$ 600,00 
Enfermeiro Padrão 03 40 horas R$ 1.400,00 
Fiscal de Posturas e Edificações 01 40 horas R$ 600,00 
Fiscal de Vigilância Sanitária 01 40 horas R$ 500,00 
Fonoaudiólogo 01 40 horas R$ 1.400,00 
Médico Anestesista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Cardiologista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Cirurgião 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Clínico Geral 03 40 horas R$ 4.650,00 
Médico Ginecologista/Obstetra 02 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Oftalmologista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Oncologista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Ortopedista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Otorrinolaringologista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Pediatra 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Psiquiatra 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Radiologista 01 20 horas R$ 2.325,00 
Médico Veterinário 01 40 horas R$ 1.400,00 
Merendeira 05 30 horas R$ 465,00 
Motorista A/D 04 40 horas R$ 700,00 
Odontólogo  02 40 horas R$ 1.400,00 
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Operador de Máquinas Leves 02 44 horas R$ 500,00 
Operador de Máquinas Pesadas 03 44 horas R$ 800,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Biologia 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Educação 
Física 

01 20 horas R$ 675,00 

Professor de Nível 2 com Licenciatura em Física 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Geografia 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em História 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Letras 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Língua 
Estrangeira Moderna - Inglês 

01 20 horas R$ 675,00 

Professor de Nível 2 com Licenciatura em Matemática 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Normal 
Superior 

01 20 horas R$ 675,00 

Professor de Nível 2 com Licenciatura em Pedagogia 01 20 horas R$ 675,00 
Professor de Nível 2 com Licenciatura em Química 01 20 horas R$ 675,00 
Técnico Agrícola  01 40 horas R$ 465,00 
Técnico em Enfermagem 02 40 horas R$ 600,00 
Técnico em Radiologia 03 24 horas R$ 600,00 
Vigia 08 40 horas R$ 465,00 
TOTAL 116 (CENTO E DEZESSEIS) VAGAS 
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ANEXO II 
TABELA DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

CARGO ATRIBUIÇÕES – DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Agente Administrativo 

 
Organizar e executar atividades administrativas e de apoio a trabalhos técnicos. Planejar, 
executar e controlar os trabalhos de rotina do setor onde estiver lotado. Examinar, instruir e 
informar processos sobre assuntos de sua área de atuação; Informar e atender aos usuários 
e ao público em geral, solicitações ou reclamações referentes às atividades ligadas a sua 
área de ação; Transcrever dados de documentos fonte, armazenando-os no computador, de 
acordo com o programa utilizado e efetuar consultas em terminais de vídeo; Executar 
atividades de âmbito social e visitas a campo; Executar atividades relacionadas com 
compras; Classificar e arquivar documentos. Executar outras tarefas correlatas. 

Agente Comunitário 
de Saúde 

Instrução e propagação à comunidade das políticas de saúde do Município, respeitadas as 
técnicas e regulamentos do serviço conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Agente de Combate a 
Endemias  

 

Instrução e propagação à comunidade das políticas de saúde do Município 
especificadamente no combate as endemias, respeitadas as técnicas e regulamentos do 
serviço conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Agente de Limpeza 
Urbana - Gari 

 

Executar as tarefas e trabalhos relacionados com a manutenção e limpeza de áreas públicas 
urbanas tais como: coleta de lixo domiciliar e hospitalar, coleta de saldo de varrição, varrição 
de vias e logradouros públicos, roçagem e capina, remoção de entulho, podendo para isso 
procederem a utilização de máquinas, equipamentos, aparelhos, respeitadas as normas 
técnicas e os regulamentos do serviço. 

Assistente Social   
 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais, financeiras e psicossociais para prevenir ou eliminar 
desajustes, promovendo a integração dos servidores municipais e da comunidade. 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Realizar trabalhos de zeladoria, copa e cozinha, higienização de prédios públicos e outros 
serviços gerais necessários ao funcionamento regular da repartição pública e de quaisquer 
outras repartições e programas sociais do município. 

Eletricista Realizar trabalhos na instalação e manutenção elétrica em prédios públicos municipais, 
próprios ou locados, substituição de lâmpadas e equipamentos nas redes das vias públicas, 
obedecendo as técnicas de segurança. 

Enfermeiro 
 
 

 

Elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a melhoria de saúde do 
individuo, da família e da comunidade; participar juntamente com a equipe de saúde, no 
planejamento, execução e avaliação dos programas  de saúde a serem desenvolvidos; 
realizar e prestar cuidados de enfermagem; distribuir e supervisionar o trabalho de equipes 
de enfermagens auxiliares; selecionar, reciclar e aprimorar o pessoal da área de saúde, 
principalmente equipes de enfermagem auxiliares efetuar estatística mensal do número de 
pacientes e atendimentos; executar outras tarefas correlatas. 

Fiscal de Posturas e 
Edificações 

Executar atividades de fiscalização relativas a ordem, aos direitos individuais e coletivos, ao 
exercício de atividades econômica, inclusive ambulante, vistoriar e fiscalizar de todos os 
meios de publicidade exercida no Município, relativamente ao licenciamento, a conservação 
das placas ou engenhos; fiscalizar e acompanhar a construção de edificações; fiscalizar 
quaisquer outros serviços de engenharia; promover a interdição de estabelecimentos de 
atividades econômicas, o embargo de execução de obras e loteamentos, ouvido a 
Procuradoria do Município; aplicar corretamente o seu poder de policia, usando como ponto 
de apoio a legislação competente; lavrar notificação, intimação, autos de infração, de 
apreensão, de interdição e termo de embargos; instruir processos fiscais e administrativos 
na sua área de competência; executar outras tarefas correlatas. 

Fiscal de Vigilância 
Sanitária 

Executar ou auxiliar a fiscalização relacionada com as atividades de vigilância sanitária, 
respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do serviço. 

Fonoaudiólogo Planejamento, acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à 
extensão, à saúde e ao bem-estar social na área de fonoaudiologia, respeitadas a formação, 
legislação profissional e os regulamentos do serviço conforme o SUS – Sistema Único de 
Saúde. 

Médico Anestesista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
anestesia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Cardiologista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
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cardiologista, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço. 
Médico Cirurgião Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 

e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Cirurgia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Clínico Geral  
 

Planejamento, execução e controle dos procedimentos de diagnóstico e tratamento 
utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica. Pode atuar em pesquisas e 
elaboração de laudos e pareceres. Obriga-se ainda às determinações das normas legais 
pertencentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos 
do serviço conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Médico 
Ginecologista/Obstetra 

Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
ginecologia/obstetrícia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço 
conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Médico Oftalmologista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Oftalmologia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Oncologista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Oncologia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Ortopedista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Ortopedia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico 
Otorrinolaringologista 

Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Otorrinolaringologia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o 
SUS – Sistema Único de Saúde. 

Médico Pediatra Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Pediatria, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Psiquiatra Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Psiquiatria, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Radiologista Acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas à extensão, à saúde 
e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a formação, especialização na área de 
Radiologia, legislação profissional e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – 
Sistema Único de Saúde. 

Médico Veterinário Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle dos procedimentos, 
pesquisa e atividades relacionadas à área de vigilância epidemiológica e controle de 
zoonoses, respeitadas a legislação, a formação profissional e regulamentos do serviço. 

Merendeira Executar o preparo e distribuição de merendas, para atender ao programa alimentar de 
estabelecimentos educacionais;controlar a quantidade de alimentos utilizados, informando a 
chefia a necessidade de reposição; efetuar a limpeza e manter as condições de 
conservação e higiene do local de trabalho; receber ou recolher louças e talheres após as 
refeições; executar outras tarefas correlatas. 

Motorista A/D 
 

Dirigir veículos leves/utilitários, realizar pequenos reparos, quando necessário, zelar pela 
sua limpeza e conservação, auxiliar em carga e descarga dos mesmos, transportando 
pessoas, cargas e/ou materiais aos locais pré-estabelecidos, bem como informar ao superior 
qualquer ocorrência com o veiculo, respeitados o regulamento do serviço.  

Odontólogo 
 

Realizar exame bucal e dentário; elaborar diagnóstico e determinar o tratamento adequado; 
fazer clinica buço – dentária, extrações, obturações, tratamento de canais e obsessos, 
cirurgia e outros serviços; elaborar laudos técnicos, fazer pesquisas e estudos, emitir 
parecer, dar atestados; fazer a profilaxia buço – dentária; realizar estudos e programas de 
prevenção a cárie; registrar no prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao individuo; 
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executar outras tarefas correlatas conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 
Operador de 
Máquinas Leves 

Operar todo tipo de maquinas leves, incluindo agrícolas, realizar pequenos reparos, quando 
necessário, zelar pela sua limpeza e conservação, respeitados os regulamentos do serviço. 

Operador de 
Máquinas Pesadas 

Realizar trabalhos de direção em máquinas pesadas, como Trator de Esteiras, Moto-
niveladora, Pá-Mecânica, Retroescavadeira de propriedade da Prefeitura ou Locados, 
realizar pequenos reparos, quando necessário, zelar pela sua limpeza e conservação, 
respeitados os regulamentos do serviço. 

Professor Nível 2  Participar de elaboração de projetos político-pedagógicos da Unidade Escolar, ministrar 
aulas de acordo com o horário estabelecido, preenchendo diário de classe conforme 
orientações estabelecidas no regimento escolar adotado, manter disciplina em classe, 
prestar atendimento individualizado aos alunos sujeitos à recuperação, adaptação de 
estudos e dependência; executar outras tarefas correlatas conforme legislação própria. 

Técnico Agrícola 
 

Executar tarefas de caráter técnico relativo e programação, assistência técnica e controle de 
trabalhos agrícolas. 

Técnico de 
Enfermagem  

 

Organizar, coordenar, supervisionar e executar serviços de técnica de enfermagem, 
empregando processo de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva, respeitadas as técnicas e regulamentos do 
serviço e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Técnico de Radiologia  
 

Conduzir, posicionar e aplicar fatores radiográficos para a realização de exames radiológicos 
simples e contrastados, colocação e retirada de gesso,  Realizar exames na clínica 
radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência, executar outras tarefas correlatas 
ao cargo e os demais regulamentos do serviço conforme o SUS – Sistema Único de Saúde. 

Vigia  
 

Exercer vigilância em logradouros públicos, zelando pela sua conservação, respeitados os 
regulamentos do serviço. 
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ANEXO III 
TABELA DE CARGOS E PROVAS 

 
CARGO 

 

 
PROVAS 

 

 
ITENS 

 

 
ESCOLARIDADE 
 

- Assistente Social,  
- Enfermeiro,  
- Odontólogo e  
- Fonoaudiólogo 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo e 
registro no órgão de classe 

- Professor Nível 2 - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo com 
especialização na área 
pretendida 

- Agente Administrativo 
 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Informática 
- Conhecimentos Gerais 
- Prova Prática de informática 

15 
10 
05 
10 

Ensino médio completo 
 

- Fiscal de Posturas e Edificações 
- Fiscal de Vigilância Sanitária 
- Técnico Agrícola 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
20 

Ensino médio completo 
 

- Técnico em Enfermagem,  
- Técnico em Radiologia. 

 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos. 

20 
10 
10 
10 

Ensino médio completo, curso 
técnico na área e registro no 
órgão de classe, quando 
houver. 

- Motorista A/D 
 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Prova Prática 

10 
10 
15 

Ensino Fundamental e 
completo e CNH A/D. 

- Agente Comunitário de Saúde  
 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
15 

Ensino fundamental completo e 
residir na área da vaga. 

- Agente de Combate as Endemias  - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
15 

Ensino fundamental completo  

- Operador de Máquinas Leves e 
- Operador de Máquinas Pesadas 

 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Prova Prática 

10 
10 
15 

Ensino fundamental incompleto  

- Eletricista 
 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
15 

Ensino fundamental completo e 
curso técnico profissionalizante 
na área. 

- Agente de limpeza Urbana- Gari, 
- Vigia,  
- Auxiliar de Serviços Gerais e  
- Merendeira 

- Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 

10 
10 
15 

Ensino fundamental incompleto 
 
 

- Médico Anestesista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Cardiologista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Cirurgião - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Clínico Geral - Português 15 Ensino superior completo, 
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- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

10 
10 
15 

registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Ginecologista/Obstetra - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Oftalmologista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Oncologista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Ortopedista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Otorrinolaringologista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Pediatra - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos  

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Psiquiatra - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Radiologista - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 

- Médico Veterinário - Português 
- Raciocínio Matemático 
- Conhecimentos Gerais 
- Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
15 

Ensino superior completo, 
registro no órgão de classe e 
comprovação da especialidade 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Nível Elementar - Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª Série) 
Cargos: Agente de Limpeza Urbana (Gari), Vigia, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Operador de Máquinas 
Leves e Operador de Máquinas Pesadas. 
Português: Acentuação gráfica. Substantivos: classificação, flexão, gênero. Emprego do H, S, C, X, Z, J e G. Uso do 
MAL e MAU. Divisão silábica. Pontuação: ponto final, vírgula, ponto-e-vírgula, dois pontos, ponto de interrogação e ponto 
de exclamação. Raciocínio Matemático: Conjuntos e subconjuntos. Problemas envolvendo as quatro operações. 
Leitura e escrita de números. Números pares e ímpares. Ordem crescente e decrescente dos números. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. 
 
 
Nível Auxiliar - Ensino Fundamental – Completo 
Cargo: Motorista, Eletricista, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias. 
Português: Acentuação gráfica. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Significação literal e contextual de vocábulos. 
Concordância verbal e nominal. Empregos dos modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes relativos. Emprego dos 
pronomes oblíquos. Crase. Figuras de pensamento: hipérbole, eufemismo, prosopopéia, ironia e antítese. Período 
simples e composto. Raciocínio Matemático: Expressões algébricas. Equações do 1° e 2° graus. Regra de três simples 
e composta. Porcentagem. Juros. Razão e proporção. Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de 
medidas. Resolução de problemas. Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. 
 
 
Ensino Médio Completo 
Cargo: Agente Administrativo 
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão de gênero, 
número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego dos verbos. Emprego dos pronomes relativos e oblíquos. 
Concordância verbal e nominal. Tempos verbais. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Figuras de 
pensamento: hipérbole, eufemismo, prosopopéia, ironia e antítese. Raciocínio Matemático: Operações com números 
inteiros e fracionários. Sistema de medidas usuais. Problemas envolvendo as quatro operações. Equações do 1° e 2° 
graus. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros. Razão e proporção. Sistemas de medidas: medidas de 
tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. Resolução de problemas. Informática: 
Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: WINDOWS, LINUX, MICROSOFT EXCEL; MICROSOFT 
WORD; MICROSOFT ACCESS, INTERNET. Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e 
do Brasil. 
 
 
Ensino Médio Completo 
Cargo: Fiscal de Postura e Edificações, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico Agrícola. 
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão de gênero, 
número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego dos verbos. Emprego dos pronomes relativos. Emprego dos 
pronomes oblíquos. Concordância verbal e nominal. Tempos verbais. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Pontuação. Figuras de pensamento: hipérbole, eufemismo, prosopopéia, ironia e antítese. Raciocínio Matemático: 
Operações com números inteiros e fracionários. Sistema de medidas usuais. Problemas envolvendo as quatro 
operações. Equações do 1° e 2° graus. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros. Razão e proporção. 
Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. Resolução de 
problemas. Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. 
 
 
Ensino Médio Completo 
Cargo: Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. 
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão de gênero, 
número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego dos verbos. Emprego dos pronomes relativos. Emprego dos 
pronomes oblíquos. Concordância verbal e nominal. Tempos verbais. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Pontuação. Figuras de pensamento: hipérbole, eufemismo, prosopopéia, ironia e antítese. Raciocínio Matemático: 
Operações com números inteiros e fracionários. Sistema de medidas usuais. Problemas envolvendo as quatro 
operações. Equações do 1° e 2° graus. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros. Razão e proporção. 
Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. Resolução de 
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problemas. Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos 
Específicos – Técnico em Enfermagem: Atendimento as necessidades básicas do paciente. Assistência da 
enfermagem no auxílio do diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de 
medicamentos, curativos, sondagens. Assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, 
aspiração de secreções. Assistência de enfermagem em unidade cirúrgica: pré, trans e pós-operação. Programas de 
saúde: pré-natal, puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, 
meningite, leptospirose, gripe A, DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar. 
Atuação do técnico no trabalho de parto e cuidados com recém-nascidos. Atendimento ao politraumatizado em via 
pública. Saúde da mulher, criança e terceira idade. Educação em saúde. Sistema de atendimento pré-hospitalar. Portaria 
Nº 2048 do Ministério da Saúde de 05/11/2002. Urgências clínicas. Transporte do paciente de risco. Ética e legislação 
profissional. Conhecimentos Específicos – Técnico em Radiologia: Radioproteção. Princípios básicos e 
monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos sobre operacionalidade de equipamentos em radiologia. 
Câmara escura-manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadores de filmes. Câmara clara-
seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. Fluoxograma técnico-administrativo-
registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Métodos de imagem: tomografia e 
ressonância magnética, hemodinâmica, mamografia, exames contrastados. Conduta ética dos profissionais da área de 
saúde. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Normal Superior 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Alfabetização nos 
diferentes momentos históricos. A função social da alfabetização atual. Alfabetização e letramento. As práticas da Língua 
Portuguesa: a leitura, a produção e escrita do texto, a análise lingüística e a sistematização do código. A participação 
social do jovem e adulto na sociedade contemporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. 
Educação infantil na perspectiva histórica. O papel social da educação infantil. A organização do tempo e do espaço na 
educação infantil (escola organizada por ciclos de formação – teoria e desafios). A documentação pedagógica 
(planejamento, registro, avaliação). Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: pedagogia da infância, 
dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (n.º 
9.394/96 e suas alterações). Diretrizes Curriculares Nacionais. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Educação Física 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: A história e as atuais 
tendências pedagógicas da Educação Física. Processos de ensino e avaliação da Educação Física escolar. 
Conhecimentos sobre o corpo (anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, biomecânicos e afetivos). A cultura modular 
corporal da Educação Física. Conceitos e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), 
lutas e ginásticas.Estética, fisiculturismo e consumo. A Educação Física com instrumento de comunicação, expressão, 
lazer e cultura. A Educação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e meio ambiente. A Educação 
Física para deficientes físicos e alunos do noturno (Educação de Jovens e Adultos). Linguagem corporal e cultura. Corpo 
e poder: disciplina e controle. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (n.º 9.394/96 e suas alterações). Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Pedagogia. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
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Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Projeto político 
pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. A gestão educacional decorrente da concepção do 
projeto político-pedagógico.Tipos e modalidades de educação e treinamento. A pedagogia e a andragogia. Gestão do 
Conhecimento. Aspectos pedagógicos e técnico-didáticos do Treinamento: metodologia de ensino – métodos e técnicas, 
princípios didáticos, planejamento e supervisão de ensino, linguagem didática e recursos didáticos, avaliação de ensino 
– conceituação, tipos e modalidades, técnicas e instrumentos de avaliação do desempenho didático, avaliação de 
aprendizagem – conceituação, tipos e modalidade, técnicas e instrumentos de verificação e avaliação de aprendizagem. 
Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e formas 
organizativas facilitadoras da integração grupal. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 
avaliação. O currículo e a construção do conhecimento. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (n.º 9.394/96 e 
suas alterações). Diretrizes Curriculares Nacionais. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Letras. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Análise textual. 
Coesão e Coerência. Ortografia. Acentuação. Período Simples e Composto. Pontuação. Colocação Pronominal. 
Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Nominal e Verbal. Conceitos Básicos de Teoria Literária: O texto 
poético. O texto Narrativo. Linguagem denotativa e conotativa (figuras de linguagem). Periodização e características da 
Literatura Brasileira. Estilos de Época: Conhecimento aplicado ao estudo de Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, 
Tomáz Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Machado de Assis (contos), Inglês de 
Souza (contos), Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de 
Melo Neto, Guimarães Rosa. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Inglês. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Compreensão e 
interpretação textual: compreender/interpretar idéias/informações em textos de vários gêneros, com temática variada; 
inferir o sentido de palavras/expressões com base no contexto lingüístico e no conhecimento prévio sobre o tema de um 
texto; apreender o sentido global de um texto; identificar o tema principal de um texto; localizar informações pontuais e 
explícitas em textos; identificar recursos lingüísticos que promovem a coesão e a coerência das idéias em um texto: 
elementos de co-referência (palavras que se referem a uma mesma realidade lingüística, garantindo a manutenção e a 
progressão das idéias em um texto: sinônimos, pronomes, expressões definidas); formular hipóteses sobre a função de 
um texto a partir de elementos pré-lingüísticos e de recursos gráficos; antecipar o tema de um texto, a partir do título, 
subtítulo, ilustração; informações apresentadas em quadros, gráficos e tabelas; fotografias, imagens e desenhos. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Matemática. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Conjuntos: Conjuntos 
Numéricos. Funções do 1º e 2º graus. Funções Exponenciais. Progressões Aritméticas. Progressões Geométricas. 
Razões e Proporções. Matrizes. Análise Combinatória. Probabilidades. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, 
massa, capacidade, tempo e volume. Matrizes e Determinantes: operações com matrizes, cálculo de determinantes e 
sistemas lineares. Tópicos de Matemática Financeira. Probabilidade. 
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Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Química. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Estrutura Atômica. 
Classificação periódica dos elementos químicos. Ligação química. Função inorgânica. Reação química. Cálculos 
químicos. Soluções. Termoquímica. Cinética química. Química do carbono. Funções orgânicas. Polaridade das 
moléculas e força intermolecular. Estereoquímica. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Física. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Princípios 
metodológicos do Ensino de Física. Grandezas físicas. Dinâmica do corpo material. Conceito de trabalho e energia. 
Conceito de movimento linear. Estática dos corpos rígidos. Movimento oscilatório e ondulador, ondas mecânicas e ondas 
sonoras. Mecânica dos fluídos, hidrostática, hidrodinâmica. Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Eletricidade. 
Eletrostática. Magnetismo. Oscilações eletromagnéticas. Ótica. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Biologia. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Aspectos 
metodológicos do Ensino da Biologia. Os Seres vivos: origem e evolução biológica dos seres vivos. Contribuição do 
organismo: teoria e evolução celular. Funcionamento da célula, a organização celular, aspectos físicos químicos e 
estruturais. Reprodução celular. Classificação e características gerais dos seres vivos. Características anatômicas e 
fisiológicas do ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos digestivo, circulatório, 
respiratório, excretor, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida; herança biológica. A 
hereditariedade e o meio ambiente. Ecologia: ecossistema, relações tróficas e biomas. O homem e a biosfera: poluição e 
degradação ambiental. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em Geografia. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: A inserção do território 
brasileiro no processo de produção e a organização do espaço geográfico mundial e brasileiro na atualidade. Processo 
de industrialização e urbanização da edificação do espaço mundial. A especialização da indústria no mundo. A divisão 
do trabalho e sua influência nas paisagens urbanas. As fases do capitalismo e os diversos momentos da divisão 
internacional do trabalho. Processo, apropriação, utilização, conservação/degradação dos grandes conjuntos 
morfoclimáticos. Os recursos minerais e escala geológica do tempo. A intervenção do homem na natureza através do 
processo da industrialização. Recursos naturais na era dos combustíveis fósseis carvão mineral. A questão agrária - 
manifestação no campo nos diferentes países; as alterações nas relações de trabalho; os movimentos dos Sem Terra no 
Brasil. A regionalização mundial. Os grandes conjuntos geoeconômicos. O subdesenvolvimento. A geopolítica na 
atualidade. A reestruturação da ordem mundial. Perspectivas para a organização do espaço mundial o fenômeno da 
globalização. Leitura, análise e interpretação de códigos específicos da geografia (mapas, gráficos e tabelas). Aplicação 
e uso das escalas cartográficas e geográficas como forma de organizar e demonstrar conhecimentos sobre a 
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localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e humanos. Economia do Tocantins. Aspectos sociais e 
econômicos Tocantins. 
 
 
Ensino Superior Completo 
Cargo: Professor com Licenciatura em História 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Conhecimentos 
Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: Principais civilizações 
da Antiguidade. O Feudalismo. A idade Moderna: transição do feudalismo para o capitalismo. O iluminismo A Idade 
Contemporânea: a Revolução Francesa como superação do Antigo Regime. O capitalismo monopolista: a colonização 
do Brasil e da América. Formação da sociedade brasileira. Expansão territorial. Domínio espanhol. Domínio holandês. A 
idade do Ouro. A Revolução industrial e o Brasil. A independência e o 1.º Império. Período Regencial. O 2.º Império. A 
República Oligárquica. A primeira Guerra Mundial. A Revolução de 30 e o Estado Novo. A crise mundial de 1929. A 2.ª 
Guerra Mundial e o Brasil. Os blocos político-econômicos mundiais e a Guerra Fria. A crise econômica mundial de 1973. 
A globalização e o neo-liberalismo do final de século. Processo de colonização e ocupaçao do Tocantins. Povos 
indíginas do Tocantins. Educacao indígina. Aspecto políticos do Tocantins. História político-administrativo do Tocantins. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Cardiologia 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Conceito, classificação, etiopatogenia, fisiopatologia; quadro clínico; exames complementares, diagnóstico, prognóstico, 
conduta terapêutica e profilaxia das seguintes doenças: Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM ñQ e infarto 
agudo do miocárdio). Aneurisma de aorta. Dissecção aguda de aorta. Insuficiência cardíaca. Valvopatias (aórtica, mitral, 
tricúspide e pulmonar). Hipertensão arterial sistêmica. Miocardiopatias. Endocardite bacteriana. Cor pulmonale agudo e 
crônico. Doença reumática. Pericardiopatias. Arritmias cardíacas. Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas). 
Choque cardiogênico.  Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação. Ética e legislação 
profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Otorrinolaringologia 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Fossas nasais e cavidades paranasais: anatomia, fisiologia e propedêutica de nariz e seios paranasais. Endoscopia 
nasosinusal; rinites agudas e crônicas; alterações vasomotoras das rinites e rinopatias; rinites específicas e alergia 
nasal; sangramento nasal; epistaxes; deformidades do septo nasal; cirurgia do septo nasal; tumores benignos e 
malignos do nariz; sinusites agudas e crônicas; complicações das sinusites; faringe: anatomia e fisiologia do faringe 
(rino, oro e hipofaringe); amigdalites agudas; doenças crônicas de amígdalas e adenóides; tumores benignos e malignos 
do faringe; laringe; anatomia e fisiologia; propedêutica; diagnóstico de alterações laríngeas; paralisias do laringe; 
tumores malignos e benignos do laringe; Microcirurgia do laringe: técnicas e indicações traqueostomia: indicações; 
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ouvidos: anatomia e fisiologia da audição; anatomia e fisiologia vestibulares; Semiologia: audimetria, timpanometria, 
eletronistagmografia; BERA (audiometria de tronco cerebral), disacusias, classificação; otites externas e outras 
alterações do ouvido externo; otites médias agudas; otites médias crônicas; otite serosa; cirurgia da otite média crônica e 
do colesteatoma; complicações das otites médias agudas e crônicas; paralisia facial otogênica; trauma e fraturas do 
osso temporal; tumores do nervo acústico-vestibular; surdez neurosensorial; surdez súbita; otosclerose e cirurgia para 
otosclerose; surdez congênita. Fisiologia do sono normal. Insônia. Distúrbios respiratórios do sono. Distúrbio do 
movimento durante o sono. Alterações comportamentais durante o sono. Conhecimento de polissonografia para 
diagnóstico dos distúrbios do sono comprovado pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Ética e legislação 
profissional. 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Pediatria 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Mortalidade na infância. Nutrição e seus desvios. Crescimento e desenvolvimento. Imunizações. Acidentes na infância: 
prevenção e tratamento. Diarréias. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Distúrbios metabólicos. Doenças 
infecciosas e parasitárias. Doenças respiratórias na infância; doenças alérgicas na infância. Cardiopatias congênitas. 
Doenças reumáticas. Insuficiência cardíaca. Choque. Ressuscitação cardipulmonar. Cetoacitose diabética. Anemias. 
Púrpuras e micoses colagenoses. Convulsão. Afecções do aparelho genito-urinário. Emergências cirúrgicas na infância. 
Abordagem da criança politraumatizada. Síndrome de maus-tratos. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Psiquiatria 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Neurotransmissores: sono. Neuroimagem. Genética. Avaliação clínica. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da 
epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. 
Epidemiologia. Psicanálise. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico. Manifestações 
clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificações dos transtornos mentais.  Transtornos mentais devidos a uma 
condição médica geral. Transtornos relacionados a substâncias – dependência química. Esquizofrenia. Outros 
transtornos psicóticos. Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos psicossomáticos; psiquiatria e 
outras especialidades; emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria infantil; retardo mental; 
transtornos da aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria hospitalar e comunitária; psiquiatria 
forense; psicofarmacologia; aspectos do modelo da assistência psiquiátrica. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Radiologia 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
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grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de imagem radiográfica; 
controle de qualidade. Proteção radiológica. Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. 
Contrastes radiológicos. Imagenologia do tórax: doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax nas emergências. 
Tórax em pediatria. Alterações intersticiais; alveolares e mistas. Imagenologia do aparelho digestivo: métodos e 
patologias mais comuns. Abdome agudo. Estudo contrastado. Aparelho digestivo em pediatria. Aparelho urinário: 
imagenologia do aparelho urinário. Método. Massas renais. Trauma renal. Estudo contrastado. Aparelho urinário em 
pediatria. Sistema músculo-esquelético: imagenologia das lesões osteomuscular articulares. Doenças inflamatórias. 
Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita - seios da face). Primeiros socorros. Choque anafilático. 
Imagenologia do S.N.C / T.C.E. / A.V.C. / S.N.C. em pediatria. Mamografia: técnicas de posicionamento. Tumores 
benignos. Tumores malignos. Radiologia intervencionista (noções básicas; indicações e análises). Densitometria óssea 
(noções básicas; indicações e análises). Sistema cardiovascular. Bases físicas da ultra-sonografia. Ultrassonografia do 
abdome total; do tórax; do pescoço; obstétrica e de partes moles. Doppler - noções básicas. Ultrassonografia 
intervencionista. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico Veterinário 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Doenças infectocontagiosas e parasitárias: diagnósticos das diferentes doenças do campo das bacterioses, parasitoses, 
micoses e viroses, agente etiológico e seu tratamento – utilização de técnicas para evidenciação, identificação, 
classificação e isolamento; dados epidemiológicos concernentes; aspectos patológicos gerais em medicina veterinária. 
Defesa animal. diagnóstico, prevenção e controle. Doenças de notificação obrigatória. Soros, vacinas e alérgenos: 
metodologia de obtenção, teste de qualidade, processos de envasamento e conservação, imunoprofilaxia e imunologia 
veterinária. Aplicação da toxicologia na veterinária: principais tóxicos e venenos de origem biológica e química, 
manifestações clínicas, antídotos, comprometimento humano por meio do consumo de produtos derivados de animais 
intoxicados ou envenenados. Clínica médico-veterinária. Análise patológica. Técnicas de necropsia e exames de 
laboratório necessários na determinação da causa mortis de animais. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Clínico Geral 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do 
substantivo e adjetivo. Emprego de pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão 
silábica. Sintaxe da oração e do período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. 
Tipologia Textual. Raciocínio Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas 
fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três 
simples. Porcentagem. Juros e desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais 
e não decimais. Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos 
Específicos: Anatomia humana. Parasitologia médica. Fisiologia humana. Imunologia e imunopatologia. Patologia em 
clínica médica. Emergências clínicas. Emergências cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e psiquiátricas, 
gastrenterológicas, emergências nas doenças infecciosas: tratamento das infecções bacterianas, coma hepático, difteria, 
meningites, malária, tétano. Emergências nos estados alérgicos e dermatológicos. Lesões traumáticas da coluna, dos 
membros e da pelve. Emergências em envenenamentos agudos. Considerações fundamentais em cirurgia geral: pré e 
pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente 
cirúrgico. Antibioticoterapia profilática e terapêutica. Infecção hospitalar. Farmacologia. Crescimento e desenvolvimento 
humano: problemas do crescimento e desenvolvimento do recémnascido à puberdade (adolescência). Imunizações 
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(vacinação); alimentação da criança. Medicina em saúde pública. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. 
Ética e legislação profissional. Emergências psiquiátricas. Controle de infecções hospitalares. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Enterocolopatias parasitárias, helmintíases, protozooses, epidemiologia: quadro clínico e diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e conduta terapêutica. Ética e legislação profissional. 
 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Odontólogo 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Anatomia: Ossos do crânio, músculos da cabeça e pescoço, vascularização e drenagem venosa da cabeça e pescoço, 
nervos cranianos, anatomia aplicada à propagação das infecções odontogênicas, articulação temporomandibular, 
anatomia aplicada à anestesia local. Anestesiologia: Técnicas anestésicas de maxila e mandíbula, farmacologia dos 
anestésicos locais, farmacologia dos vasoconstrictores, complicações locais e sistêmicas. Farmacologia: Administração, 
absorção, biotransformação e eliminação dos medicamentos. Analgésicos, antiinflamatórios, ansiolíticos, antibióticos. 
Patologia: Alterações de desenvolvimento da região maxilofacial, alterações pulpares e periapicais, infecções 
bacterianas, virais e micóticas, patologia das glândulas salivares, hiperplasias e neoplasias benignas, neoplasias 
malignas, cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos, desordens hematológicas e ósseas, manifestações 
orais de doenças sistêmicas. Cirurgia: Pré e pós-operatório, exodontia, dentes inclusos, complicações bucossinusais, 
diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas, hemorragia e hemostasia, diagnóstico e tratamento das fraturas 
faciais, traumatismo dento-alveolar, traumatismo de tecidos moles, cirurgia da articulação têmporo-mandibular, cirurgia 
pré-protética, cirurgia ortognática. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Enfermeiro 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Administração do serviço de enfermagem, características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, 
avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança recém-nascida normal, prematura e de alto risco, puericultura. 
Assistência à mulher. Da reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas 
clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em psiquiatria. 
Assistência nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). 
Assistência nas urgências e emergência: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e 
esterilização: conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizadas, cuidadas, tipos de esterilização, indicações. 
Código de deontologia, lei do exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, 
farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, medidas preventivas, 
imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração). 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação 
atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde. Ética e legislação profissional. 
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Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Assistente Social. 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Ambiente de atuação do assistente social. Avaliação de programas e políticas sociais. Estratégias, instrumentos e 
técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com 
grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe interprofissional (relacionamento e  competências). Diagnóstico. 
Estratégias de trabalho institucional. Conceitos de instituição. Estrutura brasileira de recursos sociais. Uso de recursos 
institucionais e comunitários. Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e psicossociais), estudo de 
caso, informação e avaliação social. Atuação em programas de prevenção e tratamento. Uso do álcool, tabaco e outras 
drogas: questões cultural, social e psicológica. Doenças sexualmente transmissíveis. Atendimento às vítimas. Políticas 
de seguridade e previdência Social. Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de serviço social. Ética 
profissional. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 
acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Fonoaudiólogo 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Sistema do aparelho auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia clinica. Procedimentos subjetivos de testagem 
audiológicia-indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual. Audiologia do trabalho: ruído, 
vibração e meio-ambiente. Audiologia educacional. Neurofisiologia do sistema motor da fala. Funções Neurolinguisticas. 
Sistemas sensório-motor-oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. Deformidades crânio-faciais. 
Características fonoaudiológicas. Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Disfonias. 
Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. Distúrbios de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores 
neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da 
musculação oro-facial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, 
avaliação e tratamento fonoaudiológico. Distúrbios de aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnostico e 
intervenção fonoaudiológica. Aleitamento materno, vantagens, fisiologia da lactação. Assistência fonoaudiológica 
domiciliar. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Ginecologia/Obstetrícia  
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de 
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gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo 
gestativo, desenvolvimento morfo-funcional do feto, adaptações maternas à prenhez; Assistência pré-natal: pré-natal, 
estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto - parto normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, 
condução do trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, o recém-nado, 
puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia devido à anormalidade na apresenção, posição e 
no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do trajeto, tocotraumatismo; Tococirurgia: fórceps, parto 
pélvico, grande extração, versão interna e externa, operação cesariana. Anormalidade do puerpério: doenças do 
secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra no aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto, 
gestação ectópica; Doenças da placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, 
amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: préeclampsia, hemorragias do terceiro trimestre, 
prematuridade, pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico prénatal, drogas na 
gestação, ultra-sonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria; 
Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, cardiopatias, 
pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, 
neuropatias, DST, infecções; Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Oftamologista 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Correção cirúrgica das afecções palpebrais. Cirurgia da conjuntiva. Cirurgia da 
córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos oculares. Anomalias da refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. 
Afecções do trato uveal. Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças 
sistêmicas. Afecções do cristalino. Tumores oculares. Afecções das pálpebras. Afecções da órbita. Afecções das vias 
lacrimais. Prevenção da cegueira. Fundo de olho: normal; na retinopatia hipertensiva; na retinopatia diabética. 
Queimaduras oculares. Urgências em oftalmologia. Glaucoma; Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Oncologista 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Proliferação celular. Cinética celular. Princípios da biologia molecular de células malígnas. Princípios da quimioterapia 
antineoplásica. Princípios e aplicação da terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos monoclonais 
imunoterapia. Doença de Hodgkin. Linfomas não-Hodgkin. Mieloma múltiplo. Leucemias agudas e crônicas. Metástases 
de primário desconhecido. Tratamento de apoio na doença neoplásica. Farmacologia das drogas antiblásticas. 
Modificadores da resposta biológica. Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das resposts terpêuticas em 
Oncologia Clínica. Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica. Avaliação da sobrevida. Emergências Oncológicas. 
Tratamento da dor oncológica. Complicações do tramento quimioterápico. Tratamento de suporte em oncologia. 
Epidemiologia história natural, patologia, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e 
quimioterapia dos seguintes tumores: câncer da cabeça e pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; câncer do 
esôfago; câncer do estômago; câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do colon do reto; câncer do canal 
anal; câncer do rim e da bexiga; câncer da próstata; câncer do pênis; câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, 
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vagina, cérvice e endométrio). Sarcomas uterinos. Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da mama; 
Sarcomas das partes moles; sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma; Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Ortopedista 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Traumatologia: fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e 
luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura 
transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do 
úmero, fratura da extremidade distal do úmero, luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da 
monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide 
capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e 
extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. 
Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultra-sonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do 
sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias 
congênitas. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Anestesista 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Física e anestesia. Fármaco-cinética e fármaco-dinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. 
Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios. Ventilação artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em 
urgências. Anestesia em obstetrícia e ginecologia. Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e 
cardiovascular. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização em anestesia. Sistema nervoso autônomo. Complicação 
da anestesia. Ética e legislação profissional. 
 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe 
Cargo: Médico – Especialidade Cirurgião 
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Crase. Sinônimos e antônimos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Significação literal e contextual de vocábulos. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Emprego de 
pronomes e verbos, advérbios, preposição, conjunção. Colocação pronomial. Divisão silábica. Sintaxe da oração e do 
período. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Pontuação. Tipologia Textual. Raciocínio 
Matemático: Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal. Números e 
grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples. Porcentagem. Juros e 
desconto simples. Funções do 1o e 2o graus: problemas. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 
Conhecimentos Gerais: História e atualidades do Estado do Tocantins e do Brasil. Conhecimentos Específicos: 
Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e 
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 
Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; 
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queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para 
o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia 
e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de 
urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas 
orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores da cabeça e do pescoço; parede 
torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. 
Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e 
sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intraabdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; 
epíploo; mesentério; retroperitônio. Ética e legislação profissional. 
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ANEXO V 

 

CRONOGRAMA 

 

 

DATAS EVENTOS 

 

05.06.2009 Assinatura do Contrato. 

 

10.06.2009 Definição do Edital. 

 

15.06.2009 Publicação do Edital e divulgação do Concurso Público. 

 

    31.07 a 07.08.2009 Período de Inscrição. 

 

11.08.2009 Envio de Listas dos candidatos inscritos a Prefeitura Municipal 

14.08.2009 Publicação do Edital de Convocação para as provas. 

 

23.08.2009 Aplicação das provas objetivas. 

 

25.08.2009 Envio do Gabarito a Prefeitura Municipal 

 

25.08.2009 Publicação do Gabarito Oficial 

 

28.08.2009 Envio do Resultado das provas objetivas. 

 

28.08.2009 

 

         02.09.2009 

 

         06.09.2009 

 

         09.09.2009 

 

Publicação do Resultado das provas objetivas 

 

Convocação para Realização das provas práticas 

 

Realização  das provas práticas 

 

Divulgação do resultado das provas práticas 

 

14.09.2009 Envio do Resultado Final. 

 
 
 


