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ANEXO II - CONTEUDO PROGRAMATICO DAS DISCIPLINAS 
 
NÍVEL SUPERIOR 
Língua Portuguesa 
Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; 
Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Conhecimentos Gerais e atualidades 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, 
do país e do planeta. História e Geografia Regional. 
Informática 
Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 97/2000/2003/XP em português: 
Edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e rodapé, 
Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel 
97/2000/2003/XP em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e macros, 
configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados 
externos, classificar; Microsoft Windows 95/98/2000/XP em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos 
e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de 
aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de 
computadores e pastas remotas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO POR FUNÇÕES 
Administrador 
Conhecimentos práticos em cálculos de Matemática Financeira (aplicação de juros simples e juros compostos, 
desconto antecipado, amortização de dívida pelo método SAC e PRICE, etc.); Documentações da área financeira 
(duplicatas, cheques administrativos, borderô, boleto, fatura comercial, etc.); Procedimentos que permeiam as 
Análises de Crédito; Conceito/prática em elaboração planilhas de Fluxo de Caixa; Conceituar uma Conciliação 
bancária; Controle de caixa do movimento realizado; Controle do “Contas a Pagar”, montagem de processo para 
a realização dos pagamentos; Controle do “Contas a Receber”, montagem de planilha para controle dos 
recebimentos de clientes; Conhecimento do Mercado Financeiro (índices econômicos, conversão de moeda 
estrangeira, aplicações e investimentos, etc.); Conhecimentos em práticas administrativas e judiciais aplicáveis 
nas cobranças de clientes em atraso; Conhecimento em práticas cambiais (para importação e exportação). 
Advogado 
Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo, Poderes da Administração Pública, Atos 
Administrativos, Processo Administrativo, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Contratos 
Administrativos, Serviços Públicos, Responsabilidade Civil do Estado, Intervenção do Estado na Propriedade. 
Direito Tributário: Princípios do Direito Tributário, Competência Tributária, Tributos em espécie, Normas 
Gerais de Direito Tributário, Obrigação Tributária, Crédito Tributário, Administração Tributária, Processo 
Administrativo Tributário, Lei das Execuções Fiscais. Direito Orçamentário: Finanças Públicas, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Receita Corrente Líquida, Orçamento Público, Receita e Despesa Pública, Dívida 
Pública, Lei 4320/64. Direto Constitucional: Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais, 
Organização do Estado, Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições Demográficas, Ordem 
Econômica e Financeira, Ordem Social. Direito Processual Civil: Teoria Geral, Jurisdição e da ação, partes e 
procuradores, Órgãos Judiciários e dos auxiliares da Justiça, atos processuais, formação, suspensão e extinção do 
processo, processo e procedimento, procedimento ordinário, processo nos Tribunais, Recursos, Processo de 
Execução, Processos Especiais e Cautelares. 
Analista de Sistemas. 
Hardware e Software. Hardware: definição, constituição, componentes, características, funções e funcionamento 
dos computadores e periféricos. Software: definição, tipos de software, funções e características. Qualidade em 
Software e Serviços na Área de Informática: Padrões de qualidade, Revisões, Documentação de 
desenvolvimento e de Sistemas de Informação; Métodos de medição da qualidade e reusabilidade, Normas e 
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modelo de maturidade ISO, CMM, PSP e SPICE. Processos do ciclo de vida: fundamentais, apoio e 
organizacionais. Qualidade dos produtos de software. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e 
Banco de Dados: Arquitetura de um SGBD (características, componentes, vantagens e desvantagens e 
funcionalidades). Bancos de dados: fundamentos, características componentes e funcionalidades. Modelos de 
Bancos de Dados. Projeto de Banco de Dados: conceitual, lógico e físico. Modelo relacional e modelo 
entidaderelacionamento. Linguagem de consulta estruturada (SQL): Linguagem de Manipulação de Dados 
(DML) e Linguagem de Definição de Dados (DDL). Álgebra relacional. Projeto de banco de dados relacional. 
Transformação entre modelos: derivação do modelo entidaderelacionamento para esquema relacional e 
engenharia reversa de modelos relacionais. Engenharia reversa de arquivos e normalização de dados. 
Gerenciamento de transações: fundamentos e aspectos de recuperação e integridade, controle de concorrência e 
indexação. Banco de Dados Distribuídos. Banco de Dados Oracle: SQL (DML/DDL) no ORACLE, PL/SQL, 
Restrições, Gatilhos, Procedimentos, Cursores e Tratamento de exceções. Engenharia de Software: Evolução e 
características, Ciclo de vida, Metodologias e técnicas de especificação. Projeto de software: planejamento, 
requisitos, arquiteturas, elaboração do projeto, validação e análise de risco. Teste e medidas de software. 
Sistemas de Informação: conceitos e tipologia (Sistema de Informação Gerencial, Executivo e Empresarial, 
Sistema Transacional, Sistema de Apoio à Decisão). Análise, projeto e desenvolvimento de sistemas de 
informação utilizando os conceitos, metodologias, arquiteturas, técnicas, fases, ferramentas, diagramas e 
notações da Análise Estruturada, Engenharia da Informação, Análise Essencial e Análise e Projeto Orientados a 
Objetos (UML). Ferramentas Case. Planejamento de Informações e Planejamento de Informática. Fundamentos, 
características, metodologias e desenvolvimento das tecnologias de Workflow, Intranet, Groupware, Data 
Warehouse e Data Mining. Administração de Informática: funções da administração e fatores críticos de 
sucesso. Redes de Computadores: conceitos básicos, tipos de redes, componentes e transmissão de dados. 
Protocolos: o modelo OSI da ISO, TCP/IP (fundamentos, endereçamento IP, máscara de rede, protocolos IP, 
ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS, Telnet, FTP, SMTP e HTTP), NetBEUI e PPP. Cabeamento: fundamentos, tipos 
de cabos de rede, características, emprego, instalação, topologias lógica e física de redes e cabeamento 
estruturado. Arquitetura de rede Ethernet. Equipamento de redes (fundamentos, características, emprego, 
configuração, instalação e protocolos): repetidor, hub, ponte, switch e roteadores. Segurança de redes: 
fundamentos, segurança física e lógica, firewall e DMZ. Proxy. Montagem e configuração de redes ponto e 
cliente/servidor. Sistemas operacionais: Windows e Unix. Gerência de projetos: Estatísticas, Técnicas de 
controle, Projeção de custos, Métricas de sistema, de projeto, de implementação e de resultados. Algoritmos: 
conhecer, elaborar e interpretar algoritmos utilizando pseudocódigo (Portugol), Fluxograma e diagrama de 
Chapin, utilizando estruturas de controle básicas (seqüência, seleção e repetição), vetores e matrizes. Estrutura 
de dados: representação e manipulação de matrizes, listas, filas, pilhas e árvores. Linguagens de programação: 
Java e Pascal. 
Arquiteto 
Programa. História da arquitetura. Teoria da arquitetura. Projeto arquitetônico. Desenho arquitetônico. Leitura e 
interpretação de projetos. Elementos de projeto. Projeto assistido por computador. Coordenação e 
compatibilização de projetos complementares ao projeto arquitetônico. Urbanismo. História do urbanismo. 
Desenho urbano. Implantação. Planejamento urbano e regional. Fundações. Alvenaria estrutural. Estruturas de 
concreto. Estruturas metálicas. Sistemas estruturais. Conforto ambiental. Conforto térmico. Acústica 
arquitetônica. Iluminação natural e conservação de energia. Iluminação artificial. Luminotécnica básica. 
Arquitetura do meio ambiente. Construção de áreas urbanas e obras públicas. Habitação de interesse social. 
Planejamento, orçamento e controle de obras. Elaboração de especificações técnicas. Materiais e técnicas de 
construção. Técnicas retrospectivas. Topografia. Legislação. Lei de Uso e Ocupação do Solo. Código de obras. 
Ética profissional. 
Assistente Social 
Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; Política Social. A prática profissional do Assistente 
Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise e fundamentação 
das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x Prática Institucional. 
Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, grupos e segmentos 
populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço Social. Pesquisa em Serviço 
Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política Social e planejamento: a questão 
social e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado; movimentos sociais; a prestação de serviços e 
assistência pública; projetos e programas em Serviço Social: saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, 
trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e acompanhamento na área de Serviço Social. O Serviço 
Social na Instituição: características e fundamentos. Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. 
As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social no desempenho das funções administrativas: 
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Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço Social e as relações de trabalho: o papel do profissional, o 
indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço 
Social e a administração de benefícios. Ética e Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos 
éticos e normativos. Os preceitos éticos enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. LOAS 
– Lei Orgânica da Ação Social. 
Bioquímico 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 
Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade 
celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de 
antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, 
citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, 
transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 
microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, 
exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos 
principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, 
helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. 
Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos 
nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação 
sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de 
referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação 
dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. 
Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função 
hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-
patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios 
tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. 
Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, 
procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia- Interações medicamentosas, 
agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-
hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas 
obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- 
estrutura, conceito e objetivos, controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de 
infecção hospitalar. Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 
8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
Contador 
Noções gerais sobre Orçamento Público; Processo de planejamento; Orçamento programas. Receita 
Pública:Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração contábil; Dívida ativa. Despesa Pública: Conceito; 
Classificação; Licitação; Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento: Conceito; 
Finalidades; Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações 
patrimoniais ativas e passivas; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e especificação de recursos. Controle 
da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; 
controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da 
Administração Pública. Lei 4 320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Portaria nº. 577/08 da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. Lei Federal nº. 10.028/2000. Prestação e tomada de contas. Avaliação de operações 
financeiras: valor presente e futuro, relações humanas e interpessoais, comunicação e expressão, 
desenvolvimento organizacional, ética na profissão, elaboração de expediente administrativo, atendimento 
público. 
Economista 
Microeconomia: o problema econômico; escassez e escolha; bens econômicos; alocação de recursos; a 
tecnologia; a questão ambiental; demanda do consumidor e demanda do mercado; a teoria da produção; a função 
de produto neoclássica; a lei da oferta; teorema de Euler; a teoria marginalista da distribuição; a teoria dos 
custos; custos contábeis e custos econômicos; o mercado em concorrência perfeita; equilíbrio parcial e equilíbrio 
geral; modelo de Leontief; mecanismos de ajustamento, concorrência imperfeita; as falhas do mercado; teoria do 
bem-estar social. Macroeconomia: as contas nacionais e o balanço de pagamentos; o sistema financeiro; oferta e 
demanda de moeda; o controle da oferta de moeda; as funções consumo e investimento; os modelos Clássico e 
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Keynesiano; neokeynesianos e novos clássicos; modelos de economia aberta; a taxa de câmbio e a taxa de juro; 
inflação e desemprego (a curva de Phillips); expectativas racionais; políticas fiscal, monetária e de rendas; 
monetarismo e estruturalismo; a experiência brasileira de estabilização. Fundamentos de Análise de Projetos: 
critérios de avaliação de projetos; custos e benefícios privados e sociais; a função de bem-estar social; eficiência 
marginal do investimento e eficiência marginal do capital; desconto e valor presente; ponto de nivelamento; 
projeções de demanda. Crescimento e Desenvolvimento Econômico: os conceitos de crescimento e de 
desenvolvimento econômico; modelos Keynesianos e neoclássicos de crescimento; modelo de dois hiatos; 
estratégias de crescimentos; protecionismo e liberalismo econômico; blocos econômicos e globalização da 
economia; a política brasileira de desenvolvimento. Elementos de Estatística e Econometria: estatística 
descritiva; probabilidades; distribuições de probabilidade; testes de hipóteses; números índices; correlação; 
regressão simples e múltipla; problemas econométricos (quebra das hipóteses); modelos de equações 
simultâneas; análise de séries temporais; projeção e estimação; inferência estatística; aplicações. 
Engenheiro Agrônomo 
Agricultura - Culturas perenes e temporárias: principais práticas culturais e particularidades de lavouras de 
importância econômica; épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das 
principais culturas. Pecuária - bovinocultura (de corte e leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo 
(conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo 
reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). 5. Índices zootécnicos (taxas de natalidade, 
desfrute); Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento 
de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de 
segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. 6. Abordagens sobre: interpretação analógica eA 
digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; 
processos e fatores de formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais 
atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos 
/ levantamentos de solos. 
Engenheiro Ambiental 
Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 
Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de imageamento: conceitos de pixel, resolução 
espacial, temporal e radiométrica. Imagens de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de 
sensoriamento remoto no monitoramento e controle de desmatamentos e incêndios florestais. Meio ambiente e 
natureza. Ecologia e ecossistemas brasileiros. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de hidrologia. 
Tecnologias ambientais. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes. 
Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de resíduos sólidos, remediação de solos e de água 
subterrânea. Avaliação de impactos ambientais, riscos ambientais e valoração de danos. Planejamento e Gestão 
ambiental. Planejamento territorial e instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. Gestão integrada de 
meio ambiente, saúde e segurança. Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, rede e 
tratamento. Drenagem urbana. Vistoria técnica e relatório. Gestão integrada de Resíduos sólidos. Política de 
saneamento básico e ambiental. Sistema nacional e distrital de defesa civil. Política de combate às calamidades. 
Transporte de substâncias perigosas. Acidentes ambientais com substâncias perigosas. 
Engenheiro Civil 
Resistência dos materiais: tensão e deformação, solicitação axial (tração e compressão), solicitação por corte 
(cisalhamento). Torção: flexão, flambagem, energia de deformação. Conceitos básicos de análise estrutural. 
Estruturas de concreto, aço e madeira, cálculo e dimensionamento. Materiais de construção. Aglomerantes: cal, 
gesso e cimento: características e propriedades. Agregados: classificação. Concretos: propriedades nos estados 
fresco e endurecido, fator água/cimento, resistência mecânica e durabilidade. Argamassas: classificação, 
propriedades essenciais. Revestimentos cerâmicos: tipos, classificação, assentamento convencional e com 
argamassa colante, juntas de dilatação. Aços para concreto armado. Mecânica dos solos e fundações: 
fundamentos de geologia aplicada, caracterização e classificação dos solos, prospecção geotécnica do subsolo, 
riscos geológicos, compactação, análise da estabilidade de taludes. Movimento de terra: aterro e desaterro, 
microdrenagem, proteção de encostas. Planejamento e orçamento de obras: estudo de viabilidade 
técnicoeconômica, dimensionamento e gerenciamento de equipes e de equipamentos, redes PERT, levantamento 
de materiais e mão de obra; planilhas de quantitativos e de composições de custos, listas de insumos, valores por 
itens, cronogramas físico-financeiros, softwares comerciais para orçamentos. Instalações prediais: noções de 
instalações de água fria, de água quente, de prevenção de incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários e de 
disposição de resíduos sólidos, instalações elétricas domiciliares, materiais, elementos e sistemas construtivos; 
patologia e manutenção. 
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Enfermeiro 
Ética profissional: a deontologia e seus fundamentos. Problemas de deontologia frente ao código de 
enfermagem. Lei do exercício profissional. Fundamentos de enfermagem: noções de farmacologia, técnicas 
básicas de enfermagem. Enfermagem no auto cuidado. Planejamento de assistência de enfermagem (processo de 
enfermagem). Administração aplicada à Enfermagem: princípios e elementos de administração. Administração 
de pessoal. Administração de recursos materiais. Enfermagem médico - cirúrgica: clínica médica, doenças 
transmissíveis. Clínica cirúrgica: centro cirúrgico e centro de material. Emergências. Enfermagem 
maternoinfantil: ginecologia. Planejamento familiar. Obstetrícia. Pediatria. Enfermagem de saúde pública: 
política de saúde no Brasil, planejamento e administração em saúde. Epidemiologia e quantificação em saúde. 
Saneamento e meio ambiente. Imunizações. Programas de saúde: materno-infantil, dermatologia sanitária, 
pneumologia sanitária, doenças sexualmente transmissíveis e doenças crônico degenerativas e neoplásicas. 
Visitas domiciliares. Consulta de enfermagem. Testes imuno diagnósticos e auxiliares de diagnóstico. Educação 
em saúde. Conhecimentos de Saúde Pública: Políticas de saúde. O SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão 
(financiamento e controle social). Municipalização da Saúde. Consulta de enfermagem. Procedimentos de maior 
complexidade. Ações de controle e biossegurança (precauções universais, isolamento, esterilização e 
desinfecção). Controle de infecção ambulatorial e hospitalar. Saúde Pública: Programa Nacional de Imunização, 
Programa de atenção às doenças crônicas degenerativas e doenças transmissíveis. 
Farmacêutico Bioquímico 
Programa - Coleta, processamento, transporte e conservação de materiais biológicos para fins de diagnóstico. 
Controle e gerenciamento da qualidade no laboratório clínico. Biossegurança no laboratório clínico. Princípios e 
fundamentos da utilização de equipamentos. Bioquímica- Métodos e avaliação bioquímica dos metabolismos: 
carboidratos, lipídeos e proteínas. Urinálise. Função renal, hepática, cardíaca e hormonal. Íons inorgânicos: 
técnicas analíticas. Interpretação clínico-laboratorial. Hematologia- Métodos básicos e avaliação da 
hematopoese, doenças dos eritrócitos, doenças dos leucócitos, hemostasia, plaquetas, coagulação sanguínea, 
coagulopatias e interpretação clínico-laboratorial. Microbiologia- Princípios e métodos de cultura, de coloração 
de Gram e baciloscopia. Métodos físicos e químicos de controle de populações microbianas. Diagnóstico de 
infecções envolvendo as espécies dos gêneros Streptococcus, Staphylococcus e Enterococcus e as 
enterobactérias. Princípios, métodos e interpretação de testes de resistência aos antimicrobianos e de 
determinação da Concentração Inibitória Mínima. Avaliação de sinergismo de antimicrobianos. Parasitologia- 
Fundamento e indicação das técnicas utilizadas no diagnóstico em parasitologia. Biologia, morfologia, 
sintomatologia, patogenia, epidemiologia, profilaxia e diagnóstico laboratorial das enteroparasitoses e 
protozooses humanas. Imunologia- Respostas imunes a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e 
autoimunidade. Diagnóstico sorológico de doenças autoimunes, reumatológicas e infecciosas. 
Imunohematologia. Princípios e métodos de diagnósticos imunológicos e interpretação clínico-laboratorial. 
Citologia- Análise e interpretação de citologia do trato genital feminino e de esfregaços cervicovaginais. 
Fisioterapeuta 
Avaliação respiratória e tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro agudo na unidade de terapia 
intensiva respiratória; Fisioterapia para a criança com disfunção respiratória; Fisioterapia no pré e pós-operatório 
de cirurgia cardíaca e abdominal alta; Classificação das técnicas de tratamento facilitadoras e inibidoras mais 
utilizadas; Estratégias para avaliação e planejamento do tratamento de problemas músculo-esqueléticos; 
Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; Introdução ao exercício terapêutico; Princípios para o 
tratamento de tecido mole, osso e problemas pós- cirúgicos; Fisioterapia nos problemas ortopédicos e 
traumatológicos; Princípios do exercício aeróbico; Ficar em pé precocemente; Vencendo a limitação dos 
movimentos, contraturas e deformidades; Avaliação funcional fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à 
hemiplegia; Fisioterapia no paciente com doença cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no doente neurológico; Ética 
profissional. 
Fonoaudiólogo 
Anatomia e fisiologia dos Órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de Comunicação: 
órgãos responsáveis. Patologias Fonoaudiológicas: Conceito, Etiologia, Tratamento. Psicomotricidade: Teoria, 
Técnicas em Terapias Psicomotoras. Aspectos Neurológicos ligados à linguagem: Estruturas, Processos 
Neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia Fonoaudiológica: Níveis de Prevenção, 
Intervenção Precoce, Reeducação Psicomotora, Reeducação da Deglutição Atípica. Reabilitação 
Fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, 
disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). Avaliação Audiológica: Laudos, Diagnósticos e 
Prognósticos, Principais Testes Complementares. Ética Profissional. 
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Instrutor de Informática 
Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 
97/2000, XP, 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). Open Office, Broffice, Hardware-componentes 
de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal e cachê. 
Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE e SCSI. 
Configuração de microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de 
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, Zip Drives, Multimídia e Modens. 
Proteção: princípios básicops, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de 
informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. Conhecimentos de instalação e operação dos sistemas 
operacionais(Windows e linux). Apoio na instalação e na atualização de softwares antivírus. Redes de 
computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISSO.  
Meios de transmissão: cabo coaxial, par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento estruturado. 
Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. 
Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. RENPAC. 
Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de 
computadores. Browser: Internet Explorer, Netscape e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de 
software. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 
Para todos os cargos de Médicos: 
Cuidados preventivos de Saúde; princípios de Avaliação e Tratamento; Programas de Saúde do Ministério da 
Saúde; Política de Saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS); Municipalização da Saúde. NOB 96 e 
NOAS/2001; Normas Operacionais de Assistência à Saúde: NOAS; Indicadores de Saúde Gerais e Específicos; 
Direito do Usuário SUS – Cartilha do Ministério da Saúde. Principais doenças; Código de Ética. 
Médico Anestesista 
Preparo anestésico (Consultório de avaliação pré-anestésica: organização. Vantagens. Avaliação pré-anestésica: 
anamnese, exame clínico, exames complementares. Avaliação do risco e do estado físico. Pacientes em uso 
agudo e crônico de medicamentos). Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos. 
Farmacologia dos anestésicos inalatórios. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema 
cardiovascular. Farmacologia do sistema nervoso. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia venosa 
(Anestesia venosa total; Anestesia alvo controlada) Anestesia inalatória. Bloqueio subaracnóideo e peridural. 
Bloqueios periféricos (bloqueio do plexo braquial; bloqueio de nervos perifericos-Anatomia, técnicas, 
indicações, contra indicações e complicações). Recuperação pós-anestésica. Monitorização. Técnicas, indicações 
e complicações; Monitorização da função cardiovascular (com monitorização invasiva e eco trans-operatório); 
Monitorização da função respiratória; Monitorização da função renal; Monitorização da transmissão 
neuromuscular. Monitorização da temperatura corporal; Monitorização do Sistema Nervoso Central; 
Monitorização da coagulação (Tromboelastograma). Parada cardíaca e reanimação. Autocóides derivados dos 
lipídios. Metabolismo (equilibrio hidroeletrolitico e acidobásico). Reposição volêmica e transfusão. Anestesia 
para cirurgia abdominal. Anestesia em urologia. Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados, indicações e 
contra-indicações; Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; Cirurgia de joelho: artroscopia e prótese total 
de joelho; Cirurgia de coluna, ombro, mão e pé; Cirurgia de reimplantação de membros e dedos).Anestesia e 
sistema endócrino. Anestesia em obstetrícia. Anestesia em urgências e no trauma. Anestesia para oftalmologia e 
otorrinolaringologia. Anestesia para cirurgia plástica e bucomaxilo-facial. Anestesia em geriatria. Anestesia para 
cirurgia torácica. Anestesia e sistema cardiovascular (anestesia no cardiopata para cirurgia nãocardíaca; anestesia 
para cirurgia cardíaca; cardiopatias congênitas; revascularização do miocárdio; cirurgias valvulares; 
aneurismectomia; Traumatismo cardíaco; Transplante cardíaco; Circulação extracorpórea; Suporte mecânico à 
circulação: balão intra-aórtico e ou Anestesia para implante de marcapasso e cardioversão; Anestesia para 
cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas 
e revascularização; Anestesia para procedimentos endovasculares. Anestesia em pediatria. Anestesia para 
neurocirurgia. Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico. Complicações da 
anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório. Dor. Anestesia para transplantes (Cuidados com 
doadores de órgãos. Preservação de órgãos; Noções gerais sobre imunologia dos transplantes; Transplante de 
rim; Transplante de fígado; Transplante de coração; Transplante de coração e pulmão; Transplante de pulmão; 
Transplante de outras vísceras; Particularidades do paciente pediátrico; Aspectos legais no transplante de 
órgãos). 
Médico Cardiologista 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
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eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. 
Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia 
miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença 
reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência 
cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. 
Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. 
Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 
pulmonares. 
Médico Clínico Geral 
Endocrinologia: diabetes melitus tipo 1 e 2, doenças da tireóide, distúrbios do eixo hipotálamo- hipófise-adrenal; 
Nefrologia: malformações e infecções do trato urinário, litíase urinária; Cardiologia; hipertensão arterial 
sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, endocardite infecciosa, taquiarritmias, bradiarritmias, doença 
arterial coronariana; Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos; Imunologia: doenças reumáticas; Pneumologia: infecções e neoplasias do trato respiratório, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica; Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, 
profilaxia anti-rábica; Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; Nutrologia: obesidade, 
anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; Gastroenterologia: doenças pépticas, neoplasias do trato digestivo, 
hepatites, etilismo; 
Médico Geriatra 
Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do 
envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos 
do envelhecimento, síndromes extra piramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso - 
inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, 
envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento renal, 
incontinência urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, doenças da tireóide, diabetes Mellitus e 
envelhecimento. Aspectos hematológicos - anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e 
conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e 
envelhecimento, câncer na terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. 
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e 
estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais do envelhecimento populacional. Medidas 
preventivas. Sexualidade no idoso. Relação médico - paciente - família. Equipe multidisciplinar. Farmacologia 
Geriátrica. Violência e iatrogenia na 3ª. idade. Instabilidade política de atenção ao idoso. Aposentadoria, lazer, 
finitude. O idoso e a dignidade no processo de morrer. Problemas éticos em geriatria. 
Médico Ginecologista 
Ginecologia. Amenorréias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da mama. Doenças sexualmente 
transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. 
Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. 
Sexologia. Tensão pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. 
Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. 
Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea 
materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. Medicina fetal. 
Neoplasia trofoblástica. Pós- maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. 
Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. 
Médico Gineco-Obstetra 
Placenta humana. Sistema amniótico. Modificações gravídicas locais e gerais. Duração da prenhez. Fatores do 
parto: bacia obstétrica, contração uterina, feto de termo, nomenclatura obstétrica. Propedêutica obstétrica. 
Assistência pré-natal. Parto: determinismo, fenômenos maternos, mecânicos, plásticos e assistência. Avaliação 
da vitalidade e maturidade fetal. Puerpério: fisiologia e assistência. Gestação múltipla. Patologias específicas à  
gestação: hipermese gravídica e DHEG. Patologias inespecíficas à gestação. Anomalias da evolução da gestação: 
abortamento, prematuridade, gestação prolongada, óbito fetal. Patologias da placenta, do cordão umbilical e das 
membranas. Patologias do parto, dequitação e puerpério. Aspectos médico-legais da Clínica Obstétrica. 
Imunizações em obstetrícia. Anatomia. Embriologia. Períodos da evolução genital e funções dos órgãos genitais. 
Mecanismo neuroendócrino do ciclo menstrual. Ciclos dos órgãos genitais. Ciclo menstrual e suas alterações. 
Propedêutica. Hemorragia uterina disfuncional. Tumores do ovário. Patologia benigna e maligna da mama. 
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Médico Intensivista 
Procedimentos em terapia intensiva: incubação orotraqueal e manutenção das vias aéreas; caracterização de veias 
profundas; instalação de marca-passo provisório; toracocentese; traqueostomia; cardioversão e desfibrilação; 
punção arterial. Problemas cardiovasculares em UTI: arritmias; crise hipertensiva; parada cardiorespiratória; 
tromboembolismo pulmonar; dissecção aórtica; infarto agudo do miocárdio; angina instável; insuficiência 
cardíaca; choque. Problemas respiratórios em UTI: insuficiência respiratória; edema agudo de pulmão; cor 
pulmonale; pneumotórax; derrame pleural; ventilação mecânica; hemoptise. Problemas renais em UTI: 
insuficiência renal aguda; métodos de depuração extra-renal; distúrbios hidroeletrolíticos; uso de diurétricos; 
distúrbio acidobásico. Problemas gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva; insuficiência hepática; 
pancreatite aguda. Problemas endocrinológicos em UTI: cetoacidose diabética; tireotoxicose. Problemas 
neurológicos em UTI: coma, traumatismo craneoencefálico e raquimedular; acidentes vasculares cerebrais; crise 
convulsiva; síndrome de Guillain-Barré; miastenia gravis; sedação. Problemas hematológicos em UTI: 
coagulopatias; púrpura trombocitopênica trombótica; reação transfusional; tromboembolismo; hemólise. 
Intoxicação exógena, envenenamentos: álcool; narcóticos; sedativos e hipnoindutores; estimulantes do SNC e 
alucinógenos; hidrocarbonetos; salicilatos; anticolinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Doenças 
infectocontagiosas em UTI: infecção hospitalar; antibioticoterapia; endocardite bacteriana; septicemia; 
pneumonias; AIDS; tétano; infecções abdominais; meningites. Problemas cirúrgicos em UTI: cirurgias 
cardíacas; abdome agudo; queimados. Nutrição: enteral; parenteral; nas diversas patologias. 
Médico Neurologista 
Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética e 
sistema nervoso. Demências e transtornos cognitivos: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e 
tratamento. Disgenesias do sistema nervoso. Comas e alterações do estado de consciência: investigação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Distúrbios do movimento: Doença de Parkinson, distonias, 
discinesias, tremores - investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Sono e suas patologias: 
investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Patologias vasculares do sistema nervoso: 
acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, hemorragia 
subaracnóide, vasculites: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, uso de trombolíticos. 
Indicação cirúrgica na patologia vascular cerebral extra-craniana. Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla, 
ADEM, neuromielite, óptica - investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento de surtos, uso de 
imunomoduladores, fisioterapia, orientação psicológica. Doenças degenerativas: investigação, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento. Doenças das raízes e nervos periféricos: investigação, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular: investigação, diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica, crise miastênica e crise colinérgica. Doenças 
infecciosas e parasitárias: meningites e encefalites, Doença de Kreuzfeldt Jacob, Síndrome da imunodeficiência 
adquirida: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, medidas preventivas. Doenças tóxicas 
e metabólicas; investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Epilepsias: classificação, 
investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, drogas anti-epiléticas e indicação cirúrgica 
Estado de mal: diagnóstico e tratamento. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas: diagnóstico, 
diagnóstico diferencial e tratamento. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso: investigação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e indicação cirúrgica. Urgências em neurologia: paciente 
neurológico na unidade de terapia intensiva. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, punção e líquidocefalorraqueano, neuro-imagem (radiografia simples, ultrassonografia, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética convencional e funcional, angiografia, mielotomografia, 
ecodoppler de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais evocados, mapeamento cerebral, 
videoeletroencefalograma e polissonografia. Dor: dor neuropática - investigação, diagnóstico, diagnóstico 
diferencial e tratamento. Cefaléias: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Morte 
encefálica: diagnóstico e conduta. Doação de órgãos. 
Médico Oftalmologista 
Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das ametropias. Afecções 
da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica cirúrgica. Afecções do trato uveal: irites, 
iridociclites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações 
oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. Técnica 
cirúrgica. Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares. Técnica cirúrgica. Afecções do cristalino: congênitas, 
adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, traumáticas e 
vasculares. O descolamento e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Alterações retinianas nas 
doenças em geral. Afecções das pálpebras: congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, 
inflamatórias e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do 
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tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular; 
epidemiologia das doenças oculares; prevenção da cegueira. 
Médico Ortopedista 
Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia da 
coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento 
de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do 
tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento 
de alongamento e reconstrução óssea.  
Médico Pediatra 
Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns, monitorização do 
crescimento, puberdade. Alimentação: necessidades e higiene alimentar. Aleitamento materno: aspectos 
nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e socioeconômicos. Imunização: composição das vacinas, 
contraindicações. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola. Neonatologia: exame físico e 
diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na infância: 
causas mais comuns e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), fluidoterapia 
parenteral. Afecções agudas do aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho 
digestivo mais comuns na infância. Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), 
congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Afecções do aparelho cárdio-
circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do 
aparelho urinário: infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções 
endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema nervoso central: síndrome 
convulsiva, meningite e encefalite. Imunopatologia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, 
artrite reumatóide juvenil. Doenças onco-hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico 
precoce das neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças infecto-contagiosas próprias da infância e 
tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e epidemiológicos. Afecções dermatológicas 
mais comuns na infância. Afecções cirúrgica de urgência mais comuns na infância. Relação médico-paciente. A 
criança vitimizada. 
Médico Psiquiatra 
Neurotransmissores; sono; neuroimagem; genética. Avaliação clínica; diagnóstico. Aspectos neuropsiquiátricos 
da epilepsia, das doenças infecciosas, endócrinas e traumáticas; neuroimagem. Percepção e cognição. Sociologia 
e psiquiatria. Epidemiologia. Psicanálise. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do paciente 
psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificação dos transtornos mentais. 
Transtornos mentais devido 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. 
Médico Ultrassonografista 
Ultrassonografia abdominal: técnica, propriedades físicas, fígado (anatomia, abscessos, hematomas, lesões 
expansivas, primárias e secundárias, linfomas, hepatopatias crônicas). Baço: anatomia sonográfica, aspectos 
patológicos, vesícula biliar, litíase, colecistite, colecistoses hiperplásicas, tumores de vias biliares – diagnóstico 
diferencial das icterícias, tumores do pâncreas, lesões inflamatórias tumorais. Aparelho urinário: rins - 
indicações; uropatias obstrutivas, processos inflamatórios, lesões expansivas, nefropatias crônicas, traumatismos, 
 rim transplantado; Bexiga: capacidade vesical e volume pós-miccional, tumores, anomalias congênitas, 
processos inflamatórios ureteroceles; Próstata, vesícula seminal, anatomia e processos patológicos; 
Retroperitônio, adrenais, grandes vasos; Linfoma; Ovários; útero; diagnóstico diferencial de massas pélvicas; 
Ultrassonografia extra-abdominal: crânio, transfontanela; hidrocefalia; hemorragia intracraniana, malformações 
cerebrais, tumores cerebrais, infecções e distúrbios vasculares; Olho, órbita, face e pescoço; Glândulas salivares; 
Tireóide; Paratireóide; Mama; Escroto e pênis; Extremidades; Tórax e diafragma; Ultrassonografia obstétrica: 
anatomia fetal, idade gestacional, perfil biofísico fetal, abortamento, gestação ectópica, anomalias e óbito fetal, 
crescimento intra-uterino retardado, gestação de alto risco, gestação múltipla, placenta e cordão umbilical; 
Artefatos em ultrassonografia; Dopller fluxometria. 
Nutricionista 
Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases da vida. Dietoterapia. Microbiologia de alimentos. 
Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. 
Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis de Alimentos/Vigilância 
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Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). Concepções de programas de merenda escolar 
e suplementação alimentar em escolas. Ênfase também em ambientes coletivos (hospitais), elaborando sugestões 
de cardápios específicos a diferentes necessidades. Política nacional de alimentação e nutrição. Planejamento, 
execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância alimentar e nutricional e de 
educação nutricional. Atuação do nutricionista em programas sociais. Planejamento, administração, 
Organização, Avaliação e Controle de Serviços de alimentação. Treinamento de pessoal. Avaliação de 
programas de alimentos. Avaliação nutricional de indivíduos sadios e enfermos. Assistência nutricional a 
pacientes nas enfermidades, prescrição de dietas e modificações de dietas hospitalares. Nutrição e dietética. 
Vigilância sanitária. Planejamento físico-funcional dos serviços de alimentação. Legislação do SUS. 
Odontólogo 
Odontologia em Saúde Coletiva: níveis de prevenção e aplicação. Principais problemas de saúde bucal em saúde 
pública. Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), 
Epidemiologia das doenças periodontais, o índice CPITN e suas aplicações. Epidemiologia do câncer bucal, 
sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva. Sistemas de trabalho. Sistemas de atendimento. Educação em 
saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD). Planejamento e 
avaliação: indicadores para avaliação da clínica odontológica. Odontologia preventiva: cariologia e risco de 
cárie. Cárie da primeira infância. Diagnóstico e tratamento de perdas minerais e de lesões iniciais de cárie 
dentária. Adequação do meio bucal. Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais. Fluoretação das águas 
de abastecimento público: benefícios, controles. Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos de aplicação, 
potencial de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências no 
desenvolvimento do sistema estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos. Materiais restauradores com 
liberação do flúor. Clínica odontológica: exame da cavidade bucal, anamnese, exame clínico, exame 
complementar. Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais. Diagnóstico e tratamento da cárie 
dentária. Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais. Plano de tratamento. Biosegurança: manutenção de 
cadeia asséptica, esterilização, destino de materiais infectantes. Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas e 
precauções. Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: preparos cavitários. Proteção do 
complexo dentino-pulpar. Materiais odontológicos (forradores e restauradores). Cirurgia oral menor. Urgências 
odontológicas. Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clínica. Prótese dental. 
 
Pedagogo 
História, Filosofia e Sociologia da Educação. Sociedade, Estado e Educação Escolar; Plano de aula-objetivo; Lei 
9.394 de 20/12/96 – LDB; Educação Especial; Avaliação; ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); APM 
(Associação dos Pais e Mestres); Escola e educação; aprendizagem; tipos de aprendizagem; motivação; 
tendências pedagógicas; a importância dos objetivos; planejamento; currículo; recursos de ensino; o 
relacionamento na sala de aula; leitura; escrita; Projeto Político Pedagógico. Gestão democrática escolar e 
articulação comunitária; Temas transversais. Concepção de desenvolvimento e Aprendizagem. Legislação 
Educacional: FUNDEB; Específica para o cargo de Professor Classe. 
Pedagogo de Ed. Infantil 
Constituição Federal de 1988. Parecer CEB / CNE nº 22/98 e a Resolução CEB / CNE nº 1/99, que institui as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Parecer CEB / CNE nº 4/2000, dispõe sobre Diretrizes 
Operacionais para a Educação Infantil. Lei Nº. 10.172 de 2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação – 
PNE. Estatuto da Criança e do Adolescente. A Ética na Educação Infantil: ambiente sócio-moral na escola. A 
criança e seu desenvolvimento. Qualidade em educação infantil. Creches: requisitos, organização, recursos 
humanos, higiene, cuidados básicos, criança de zero a três anos. Jogos e Brincadeiras. Ambiente educacional. 
Alimentação. Espaço físico e recursos materiais. Observação e registro. Segurança e proteção. Primeiros dias. 
Acolhimento de famílias com necessidades especiais. Linguagem. Apropriação da imagem corporal. A criança e 
o movimento. Sequência de atividades. Música. Artes. Linguagem oral. Primeiros Socorros. Dilemas com 
relação ao cuidar e educar. A educadora de creche. A creche como serviço público. Pré-escola: características da 
criança de quatro a seis anos. Objetivos da educação infantil. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições 
de Piaget e de Vygotsky. Construtivismo. Etapas do desenvolvimento psico-motor. Prepraração para a 
aprendizagem da leitura a da escrita. A criança e o número. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. Trabalhando 
com histórias. Desenho infantil. A arte na escola. Trabalhando em sala de aula. 
Pedagogo Ensino Especial 
Conceitos, Legislação e Histórico da Educação Inclusiva. Metodologia Científica. Bases Genéticas das 
Deficiências. Desenvolvimento Neuropsicomotor Normal. Deficiência Mental. Deficiência Auditiva. Deficiência 
Visual. Deficiência Motora. Aspectos Pedagógicos na Escolarização do Deficiente Mental. Libras e Leitura 
Labial. Didática. Orientação, Mobilidade e atividades da vida diária para o Deficiente Visual. Leitura e Escrita 
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Braille. Noções de Sorobã. Estimulação Visual Precoce. Informática para Deficiente Visual. Instrumentalização 
do Deficiente Motor. Aspectos Psicológicos das Famílias de Pessoas Portadoras de Deficiências. 
Profissionalização do Deficiente. 
Pedagogo/Intérprete de Libras 
Histórico das línguas de sinais: Origem e evolução da Língua de Sinais. Origem da LIBRAS. Importância da 
Língua de Sinais; História da Educação de Surdos: O surdo e a História de sua educação; As filosofias na 
educação de surdos: oralismo, comunicação total e bilingüismo. Aquisição da LIBRAS pela Criança Surda; 
História da Cultura Surda: Conceito de Cultura Surda. Aspectos da Cultura Surda; Comunidade Surda: 
Comunidades Surdas do Brasil e suas características. Identidade e Comunidade Surda. Conceito de Comunidade 
Surda; LIBRAS: Principais parâmetros. Aspectos gramaticais da LIBRAS; Legislação: Lei Federal nº 10.436, de 
24/04/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras providências. Decreto Federal nº 
5.626, de 22/12/05, que regulamenta a Lei nº 10.436; Educação Bilíngüe para Surdos: O papel do 
instrutor/professor de LIBRAS. O papel do Tradutor e Intérpretes de LIBRAS. 
Pedagogo Séries Iniciais 
Teoria e prática da educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola: 
perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; 
colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. A Educação básica no Brasil. Noções básicas dos conteúdos 
a serem desenvolvidos na Educação Infantil. Noções básicas dos conteúdos de Ensino Fundamental, de acordo 
com os parâmetros curriculares Nacionais. Importância do processo de socialização da criança. A questão do 
fracasso escolar: evasão e repetência. A organização da Educação Básica Fundamental. A organização da 
estrutura escolar por ciclos, fases e seriação. Planejamento de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei No 9.394/96 e suas alterações). O livro didático: política e utilização. Avaliação e objetivos 
educacionais. Análise de dificuldades, problemas e potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a 
sociedade concreta. Educação continuada dos profissionais da escola. Estatuto da criança e do adolescente. Ética 
Profissional. 
Pedagogo Técnico 
Correntes Teóricas e Metodológicas, Relação ensino-aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e 
organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases 
da educação Nacional. Fundamentos filosóficos da Orientação Educacional; atribuições do orientador 
educacional; princípios éticos no trabalho  do orientador educacional; visão crítica da Orientação Educacional no 
Brasil; a orientação e as relações significativas; projetos de Orientação Educacional. Histórico da Supervisão 
Escolar no Brasil. Princípios básicos de Supervisão Escolar. A função do Supervisor Escolar no projeto de 
construção de uma escola que se constitua num espaço de mediação entre o senso comum e a consciência 
filosófica. 
Professor de Biologia 
O Ambiente: A natureza é um todo integrado: a transferência da matéria e a energia no ecossistema; as relações 
entre os seres; os ciclos biogeoquímicos; a reciclagem dos materiais e a sociedade de consumo. A água no 
planeta Terra: características físicas e químicas; os problemas da vida na água; a qualidade da água e a saúde; as 
fontes de poluição. O ar no planeta Terra: composição; o papel na vida; características físicas; a qualidade do ar 
e a saúde; as fontes de poluição. O solo e os seres vivos: características dos solos; a vida no solo e no subsolo; os 
recursos minerais; a qualidade do solo e a saúde; as fontes de poluição. A Vida na Terra: Teorias de evolução. A 
biodiversidade e suas causas. Os animais e sua função no ecossistema. Os vegetais e sua reprodução. Monera, 
protista, fungo, líquen e vírus. O Homem: Suas origens, aspectos gerais da evolução biológica e cultural. 
Anatomia e fisiologia: a organização e o funcionamento dos sistemas; o homem percebe seu ambiente.O homem 
e o ambiente: ação destrutiva; a preservação das culturas primitivas; o futuro do homem. A saúde: doenças 
genéticas, carenciais e parasitárias; métodos de combate às doenças. O Homem e a Tecnologia: A química: seus 
fundamentos; os compostos; o papel da química na vida do homem. A física: seus fundamentos; conceitos 
básicos de força, movimentos e transformações de energia; a física na vida do homem moderno. 
Professor de Educação Física 
Períodos do desenvolvimento humano segundo Piaget, suas características e , aplicação no processo educativo. 
Definição e características da cognição e efetividade humana, na abordagem de Freud, Jung e Rogers.Ciclo 
didático – O Planejamento Luckesi – O Projeto Político Pedagógico Currículo – O Processo de Avaliação da 
Aprendizagem Luckesi Escolar – Os Métodos de Ensino (individuais e coletivos) – Tendências Pedagógicas, 
(liberais e progressistas) – O Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, 
principais defensores dessa visão de processo de ensino – aprendizagem. A atual LDB, Lei 9394/96 (níveis e 
modalidades de ensino, níveis de administração da Educação No Brasil, Currículo e Avaliação da Educação 
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escolar no Brasil e Recursos Humanos para a Educação Brasileira), Lei Complementar nº 02/98 – Institui 
Estatuto do Magistério e Plano de Carreira e dá outras Providências. Parâmetro Curricular Nacional – PCN 
Professor de Espanhol 
Leitura de textos variados pertencentes aos diversos gêneros textuais: Domínio da gramática e do léxico; 
Interpretação textual; Classes gramaticais: Artigos definidos e indefinidos (as contrações e o artigo neutro LO); 
Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos); Substantivos; 
Adjetivos; Numerais; Advérbios; Preposições; Conjunções; Interjeições; Verbos (regulares e irregulares) e 
Perífrasis Verbales; Divergências léxicas: heterotônicos, heterogenéricos e heterossemânticos em relação à 
língua portuguesa; Apócope; Acentuação gráfica; Uso adequado de vocabulário; Expressões idiomáticas. 
Professor de Geografia 
Atuais concepções teórico-metodológicas da ciência geográfica e das relativas ao ensino e à aprendizagem. A 
Geografia e os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Uma nova 
prática didática na construção do conhecimento geográfico (ensino fundamental). As conexões da Geografia com 
outras disciplinas, a Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade. A linguagem cartográfica: o planeta ao 
alcance do estudante e aplicações do conhecimento geográfico ao cotidiano escolar. A Terra como nossa morada 
no Universo: o pensar consciente e o agir respeitando o meio ambiente e a atitude de um cidadão plenamente 
informado sobre problemas cruciais que afetam a humanidade. A dinâmica demográfica mundial e o patrimônio 
ambiental: por um conhecimento geográfico sem dramas, mas com uma interpretação pluralista do mundo e do 
Brasil. Uma nova Globalização ou um novo olhar geográfico sobre o Sistema Mundial? As questões ambientais 
e a humanidade: seus desafios e necessidades de superação. Os recursos hídricos e energéticos e a inserção do 
território brasileiro neste contexto. A unificação dos mercados nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O 
processo de urbanização mundial e sua espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A 
agricultura e a segurança alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua concentração/desconcentração). O 
sistema mundial: os EUA, a EU (União Européia) e os países que formam o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China); o Japão na ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais; o sistema sul-americano; a unidade e a 
diversidade da África; A Oceania. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Geografia Regional. 
Professor de História 
Teoria, metodologia e correntes historiográficas. Formação e crise do mundo medieval. Monarquias Nacionais. 
Renascimento. Expansão marítima e comercial européia. Mercantilismo. Sistema Colonial. Reforma Protestante 
e Absolutismo Monárquico. Colonização Portuguesa da América (XVI-XVIII). América Espanhola. Trabalho, 
escravidão e mercado Atlântico. Revolução Inglesa do século XVII. Ilustração. Revolução Americana. 
Revolução Industrial. Revolução Francesa. Império Napoleônico. Reação absolutista. As ondas revolucionárias 
do século XIX. Brasil: de Colônia à Império – processo de emancipação política e formação do Estado Imperial. 
Movimento Operário. Socialismo e marxismo. Pós-48: cientificismo, democracia e transformações na estrutura 
do capitalismo – capitalismo monopolista. Nacionalismo e Estados Nações no século XIX. Imperialismo, 
Neocolonialismo e 1a guerra mundial. Brasil: da estabilidade à crise da Monarquia. Proclamação da República. 
Primeiros anos da República no Brasil. Século XX: a 1a guerra e seus desdobramentos políticos, econômicos e 
sociais para a Europa. Revolução Russa. Crise de 29. Totalitarismo. Segunda guerra. O Brasil da República 
Velha: política oligárquica, movimentos sociais e movimento operário. Crise e Revolução de 30. Estado Novo. 
Guerra Fria e a nova expansão do capitalismo. Descolonização afro-asiática: novos rumos. O Novo Oriente 
Médio. Revoluções do período. Brasil: do Pacto Populista ao Golpe Militar – economia, política, sociedade e 
cultura do período 1937-1964. Anos 70-90: a crise do império soviético e do leste europeu. A nova crise do 
capitalismo. O Pós-guerra Fria. Neoliberalismo e globalização da economia. Brasil: da transição para a 
democracia à atualidade. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).Historia Regional. 
Professor de Inglês 
Conteúdo Programático: Estratégias de leitura: identificação de palavras cognatas ou transparentes; inferência de 
significado; referência pronominal; compreensão geral do texto; reconhecimento de informações específicas; 
capacidade de análise e síntese; falsos cognatos. Estratégias discursivas: tipo de texto; marcadores de discurso; 
coerência e elementos de coesão. Aspectos gramaticais: tempos e modos verbais; modais; substantivos, 
adjetivos, artigos e advérbios; graus comparativo e superlativo; preposições; concordância nominal e verbal; 
formação de palavras, prefixos e sufixos; conjunções; coordenação e subordinação; ‘question tags’; ‘relative 
clauses’; ‘conditional sentences’; ‘hypothetical and unreal tenses’; ‘subjuntive’; ‘inversion’; ‘passive voice’; 
‘reported speech’; ‘phrasal verbs’; ‘collocations’; principais expressões idiomáticas. Noções de métodos e 
abordagens para o ensino de inglês como língua estrangeira (EFL). 
Professor de Matemática 
Conjunto dos números reais. Variação de grandezas. Função polinomial de 1º grau. Função polinomial de 2º 
grau; Função modular. Função Exponencial. Função Logarítmica. Funções Trigonométricas. Sistemas lineares. 
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Matrizes. Determinantes. Estudos dos sistemas lineares. Polinômios. Equações polinomiais. Números 
complexos. Poliedros. Corpos redondos. Planos. Paralelismo. Perpendicularismo. Projeções. Distâncias. 
Ângulos. Triângulos. Polígonos. Circunferência. Construções Geométricas elementares. Isometrias (reflexões em 
retas, translações e rotações) e homotetias. Congruência e semelhança. Sistema de coordenadas cartesianas. 
Distância entre dois pontos. Ponto médio de um segmento. Alinhamento de três pontos. Coeficiente angular de 
uma reta. Equações da reta (geral, segmentária, reduzida). Posições relativas entre retas. Distância de ponto à 
reta. Pontos notáveis do triângulo. Equação da circunferência. Análise combinatória. Binômio de Newton. 
Noções de probabilidade. Noções básicas de estatística: análise exploratória de dados, medidas de tendência 
central e de dispersão. Noções básicas de Matemática Financeira. Progressões Aritméticas e Geométricas. O 
ensino de Matemática no ensino fundamental: Objetivos do ensino de Matemática e critérios de seleção de 
conteúdos; uso de recursos no processo de ensino-aprendizagem de matemática: (livros, calculadora, vídeo, 
computador, jornal, revista, jogos outros materiais). Alguns caminhos para “fazer Matemática” na sala de aula: O 
recurso à resolução de problemas; o recurso à História da Matemática. 
Psicólogo  
Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia o contexto da saúde pública; psicopatologia geral; 
psicologia geral, experimental e do desenvolvimento; práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à 
população estudantil e à população em geral; ação do psicólogo nas atividades de saúde pública a cargo do 
Município; orientação profissional; teoria e técnicas psicoterápicas; acompanhamento e tratamento à pessoas 
portadoras de deficiências e seus familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e sintomas; medicação; 
procedimentos psicológicos; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, e das políticas, ações e serviços 
de saúde pública a cargo do Município; conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e 
de servidores públicos municipais. Relações interpessoais e inter-grupais. Processos de subjetivação e clínica. 
Psicopatologia. Subjetividade, política e exclusão social. Espaço psicossocial. Psicologia do desenvolvimento: 
fases evolutivas do desenvolvimento da criança e do adolescente. A adolescência; Abordagem cognitiva, afetiva, 
lingüística e social. Processos cognitivos: aprendizagem, memória, percepção, pensamento e linguagem. 
Transtornos de Personalidade. Dependência Química. Gravidez e Maternidade na Adolescência. Distúrbios de 
Nutrição e de Alimentação na Adolescência. Família: As novas modalidades de família, metodologias de 
abordagem familiar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas sócio-educativas, reinserção social, 
liberdade assistida e prestação de serviços. Direitos Humanos e Cidadania: Lei nº. 10.639 de 09 de janeiro de  
2003. Inclusão de “História e Cultura Afro- Brasileira” no Currículo Oficial da Rede de Ensino. Lei nº. 11.340, 
de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 
Psicopedagogo Educacional 
Conteúdo Programático: O processo de aprendizagem no mundo contemporâneo. Identificação e articulação 
teórico- prática dos diversos aspectos que incidem sobre a aprendizagem: sociais, culturais, históricos, afetivos, 
cognitivos e biológicos. Relações entre desenvolvimento e aprendizagem. As teorias construtivistas. As teorias 
do déficit cultural. As teorias da mediação cultural. As teorias centradas no sujeito. As teorias sociológicas da 
Educação. As teorias reprodutivistas. A relação professor-aluno. Identificação e articulação das principais 
dimensões presentes na relação professor-aluno. Os processos identificatórios. Os elementos emocionais e a 
aprendizagem. Contribuições da psicanálise para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. A relação com 
o saber. As contribuições dos principais teóricos da aquisição do conhecimento, com ênfase para as relações do 
discente com o saber. A educação especial A educação inclusiva: suas possibilidades e limites, analisados a 
partir da interface entre a teoria e a prática. Identificação e articulação das dimensões presentes no contexto da 
Educação Especial, com destaque para os aspectos intra e inter-subjetivos dos alunos, dos professores e 
familiares. Escola e construção da cidadania. Sexualidade na infância e adolescência. Preconceito social, racial e 
sexual. 
 
NÍVEL MÉDIO 
Língua Portuguesa 
Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização discursiva; 
Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre.  
Matemática 
Conjuntos numéricos; Funções: polinominais de primeiro e segundo grau, modular, exponencial, logarítmica; 
Progressões aritméticas e geométricas; Equações e inequações; Semelhança de figuras geométricas planas; 
Relações métricas no triângulo retângulo; Relações métricas em polígonos regulares inscritos numa 
circunferência. 
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Conhecimentos Gerais e atualidades 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, 
do país e do planeta. História e Geografia Regional. 
Informática 
Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias); Microsoft Word 97/2000/2003/XP em português: 
Edição e formatação de textos (operações do menu Formatar, Inserir, Tabelas, Exibir - cabeçalho e rodapé, 
Arquivo - configurar página e impressão, Ferramentas - ortografia e gramática); Microsoft Excel 
97/2000/2003/XP em português: Criação de pastas, planilhas e gráficos, uso de formulas, funções e macros, 
configurar página, impressão, operações do menu Formatar, operações do menu Inserir, obtenção de dados 
externos, classificar; Microsoft Windows 95/98/2000/XP em português: Criação de pastas (diretórios), arquivos 
e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, uso de 
aplicativos, interação com os aplicativos do Microsoft Office; Navegação Internet, conceitos de URL, links, 
sites, impressão de páginas. Redes Microsoft: compartilhamento de pastas e arquivos; localização e utilização de 
computadores e pastas remotas. 
 
Conhecimentos Específicos por cargo: 
Agente Administrativo, 
Conhecimentos básicos de administração pública, arquivo, protocolo, almoxarifado, contabilidade pública, 
processo licitatório, relações humanas e interpessoais, comunicação e expressão, desenvolvimento 
organizacional, elaboração de expediente administrativo, ética na profissão, atendimento público, guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade. Execução de atividades afins, observando se a pratica do dia 
a dia. 
Agente de Endemias 
Processo saúde-doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia, 
saneamento e segurança; o papel da família. Saneamento Básico: abastecimento de água, destino dos detritos, 
destino do lixo. Vigilância Epidemiológica: Principais zoonoses transmissíveis por animais domésticos de 
estimação, peridomésticos, de criação de uso doméstico e de origem silvestre. Meios de Transmissão de 
Doenças: medidas preventivas e de controle. Uso de Praguicidas em Saúde Pública: toxidade. Equipamentos de 
Proteção: recomendações, higienização. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de 
transmissão, período de incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas 
dirigidas à população humana, ao vetor e à população canina. Dengue: noções sobre febre amarela e dengue, 
biologia dos vetores, operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, bloqueio, 
EPI, formas de controle, Programa Nacional de Controle da Dengue Procedimentos de Segurança: tipos de 
controle; uso de inseticidas, tipos de tratamento, programa de treinamento, supervisão de equipes. Centro de 
Controle de Zoonose: posse responsável, vacinação anti-rábica animal, controle de morcegos em áreas urbanas. 
Roedores / Leptospirose: controle de roedores em áreas urbanas; leptospirose: sintomas, transmissão, prevenção. 
Animais Peçonhentos: ofídeos, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lagarta (Lonomia obliqua): noções básicas 
sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros. 
Agente de Trânsito 
Lei n.º 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro): Sistema Nacional de Trânsito (art.5º e art.6º), 
Resolução 145, de 21/08/2003, Resolução 166, 15/09/2004, e; Resolução 142, de 26/03/2003; da Composição e 
da Competência do Sistema Nacional de Trânsito (art.7º ao art. 25); Das Normas Gerais de Circulação e Conduta 
(art.26 ao Art. 71); Da Sinalização de Trânsito (art.80 ao art 90); Dos Veículos (art.96 ao art 139); Da 
Habilitação (art.140 ao art. 160); Das Infrações (art.161 ao art. 255); Das Penalidades (art.256 ao art.279); 
Processo Administrativo (art.280 ao art. 290), e; Crimes de Trânsito (art.291 ao art. 312). 
Assistente Técnico da Ed. Básica 
Noções de arquivos e protocolo. Métodos de arquivamento, controle de empréstimos de documentos; arquivo de 
correspondências e controle de registros especializados. Fundamentos da administração, Ambiente das 
organizações, As organizações, Administração Científica, Princípios Básicos da Organização, Tipos de 
Organizações, Departamentalização, Modelo Burocrático de Organização, Teoria Comportamental, Abordagem 
sistêmica e Contingencial da Administração. Motivação, liderança, planejamento, organização, direção, controle, 
Organização, Sistemas e Métodos. Orçamentos, A gestão da qualidade e o foco nos processos, a natureza dos 
serviços e do negócio, atributos da qualidade, indicadores de desempenho dos serviços. Ética nas organizações 
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Desenhista 
Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; 
Conceitos Fundamentais do Desenho Técnico: simbologias, convenções e elementos gráficos do desenho 
técnico; Escalas e proporção; Sistemas de representação: projeções ortogonais e perspectivas. Noções 
fundamentais do desenho topográfico 
Digitador 
Conhecimentos básicos de microinformática e operação com microcomputadores tipo PC. Conhecimentos 
básicos da arquitetura de um PC e seus periféricos. Conhecimentos de Sistema operacional MS Windows XP. 
Conhecimentos de Microsoft Word 2003 para Windows. Conhecimentos de Microsoft Excel 2003 para 
Windows. 
Fiscal de Obras e Posturas 
Planejamento; Canteiro de Obra; Equipamentos de obra civil; Plantas; Locação da obra; Estrutura; Fundações; 
Alvenaria; Revestimentos; Pintura; Esquadrias; Cobertura; Instalações Elétricas; Instalações de água; Instalações 
de esgoto; Galeria de águas pluviais; Finalidade da Fiscalização; Recebimento definitivo de obra; Funções do 
Fiscal; Hierarquia; Utilização de logradouros públicos; Muros, cercas e calçadas; Queimadas; Cortes de árvores; 
Clubes recreativos; Horários e Forma de funcionamento de bancas de jornais, teatros, circos, farmácias, parques, 
etc...; Comércio ambulante; Aferição de pesos e medidas. 
Fiscal Tributário 
Noções gerais sobre auditória: conceituação e objetivos. Auditoria: interna, externa, fiscal, forma de atuação, 
responsabilidades e atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. 
Estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. 
Documentação de auditoria.Parecer do auditor: Parecer sem ressalva, Parecer com ressalva, Parecer adverso, 
Parecer com abstenção de opinião. Fraude e erro. Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, 
passivo ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa, suprimentos não comprovados, diferenças em 
levantamentos quantitativos por espécie, diferenças em levantamentos econômicos ou financeiros, omissão do 
registro de pagamentos efetuados. Finanças públicas: conceito, características e finalidades. Receitas Públicas: 
conceito, classificação, categoria, fontes e estágios. Dívida ativa: conceito, inscrição, cobrança. Receitas 
patrimoniais. Receitas tributárias: impostos, taxas de poder de polícia, taxas de serviços públicos, contribuição 
de melhoria, preço público e contribuições. Receitas de transferências Constitucionais: Índice de Participação 
dos Municípios no ICMS, Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Cota Parte do IPVA e Cota Parte do 
ITR, critérios de distribuição.Renúncia de receita: conceito e a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Monitor Instrutor 
Fundamentos da Educação: aspectos filosóficos, psicológicos, sociológicos, biológicos e antropológicos. A 
História do Pensamento Pedagógico Brasileiro: teoria da educação, as diferentes correntes do pensamento 
pedagógico brasileiro. A Organização da Educação Brasileira: aspectos legais, aspectos políticos; o projeto 
político pedagógico, planejamento, diagnóstico, a avaliação e seus diferentes processos. Aspectos teóricos e 
metodológicos da prática escolar, a diversidade na educação. O currículo, sua estruturação e organização. A 
democratização da educação e o processo de gestão participativa. A Educação Especial e a Inclusão na 
Educação. 
Técnico de Enfermagem 
Código de ética dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 
gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de 
dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com 
distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e 
do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e 
cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: 
Assistência à gestante no período pré-natal, préparto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recémnascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças 
da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância 
epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de 
administração aplicada à enfermagem. 
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Técnico em Higiene Dental 
Conhecimento das atribuições e dos aspectos éticos do profissional Técnico em Higiene Dental e procedimentos 
realizados nos Consultórios Odontológicos; Conhecimentos básicos sobre coleta de materiais para exames 
laboratoriais e de higiene, preparação e esterilização de materiais e instrumentais utilizados em consultórios 
odontológicos; Elaboração de expediente administrativo, controle de agendas, relacionamento profissional e 
atendimento ao público; Procedimentos de orientação para aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem 
como de técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas 
educativos 
Técnico em Laboratório 
Instrumentos (uso e funcionamento): microscópio; espectrofotômetro; balança analítica; centrífuga; etc. 
Conhecimentos de: coleta de material; preparo de vidraria para técnicas; preparo de corantes; preparo de 
soluções; esterilização e desinfecção; preparo de lâminas para observação microscópica. Bacteriologia 
(Microbiologia): preparação de esfregaços bacteriológicos, preparação de meios de cultura; métodos gerais para 
o estudo das bactérias; noções de bacteriologia. Parasitologia: preparo de fezes para exame; noções dos ciclos 
parasitários, identificação de parasitas, conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. Sorologia: noções 
básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos laboratoriais mais comuns (PCR, tipagem sangüínea, fator Rh, 
VDRL, teste de gravidez, etc.); separação de soro e plasma. Bioquímica: dosagens de glicose, triglicérides, 
colesterol, ácido úrico, uréia, etc; análise de urina. Hematologia: coagulograma, VHS, noções gerais de preparo 
de lâmina e contagem específica das células sangüíneas, determinação dos índices hematimétricos, noções gerais 
do processo de coagulação. Eletroforese: Noções gerais de funcionamento da cuba eletroforética. 
Técnico em Radiologia 
Conceito de radioatividade. Produção de Raios X: tubo de Raios X e componentes. Diagrama em bloco de um 
aparelho de Raios X: função dos principais componentes de um aparelho de Raios X, Meios antidifusores 
(diagrama, grade, cone e cilindro). Fatores radiográficos (kV, mA, T, D). Acessórios de um aparelho de Raios X. 
Filmes e écrans: vantagens e desvantagens na utilização dos diversos tipos de écrans; componentes do filme  
radiográfico. Processamento do filme: processamento manual e automático; principais vantagens no uso de um 

processador automático: componentes do revelador e do fixador. Rotina para o exame radiográfico do crânio e da 
face. Rotina para o exame radiográfico da coluna vertebral. Rotina para o exame radiográfico dos membros 

superiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico dos membros inferiores e articulações. Rotina para o 

exame radiográfico da pelve e articulações. Rotina para o exame radiográfico do abdômen e do tórax. Meios de 

contraste e sua utilização mais freqüentes. Contraste iodado e baritado. Proteção radiológica: meios de proteção 

disponíveis; influência dos acessórios radiográficos. Manutenção de um Serviço de Radiologia. Custo x 

desperdício de material. 
Topógrafo 
Conceitos fundamentais de topografia: medições, cálculos e representações. Métodos de levantamentos 
altimétricos, expeditos e regulares. Aerofotogrametria e sensoriamento remoto. Conceitos fundamentais. Escalas. 
Medições de ângulos e distâncias. Instrumentos topográficos. Planimetria: poligonais e detalhes. Taqueometria. 
Desenho topográfico e representação do relevo. Nivelamento. Cálculo de áreas e volumes. Locação de projetos. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL E ELEMENTAR 
Língua Portuguesa 
Ortografia: emprego correto das letras; Acentuação; Pontuação; Classe das palavras: substantivo, adjetivo, 
artigo, pronome e verbo; Concordância nominal; Concordância verbal; Interpretação de texto. 
Matemática 
MDC e MMC; Sistemas de medidas; Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Equações, inequações e sistemas do primeiro e segundo graus; Resolução de problemas; Funções: gráficos; 
Funções do primeiro e do segundo graus; Segmentos proporcionais; Semelhança de triângulos; relações métricas 
no triângulo retângulo; Perímetros e áreas das principais figuras geométricas planas. Atualidades para todos os 
cargos: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter 
relações e suas vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do 
município, do estado, do país e do planeta. História e Geografia Regional. 
Conhecimentos Gerais e atualidades 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas 
vinculações históricas. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, 
do país e do planeta. História e Geografia Regional 
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