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CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010 

EDITAL Nº 001.002/2010 
Anexo II – Conteúdos Programáticos 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adje-
tivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência no-
minal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do 
período. Redação de correspondências oficiais. 
Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com a resolução 
de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias (a antiga e a nova) 
continuarão valendo até dezembro de 2012.  
 
2. MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. 
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. 
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas 
no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
3.  CONHECIMENTOS GERAIS  
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Var-
gas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. Brasil con-
temporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambien-
tal, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, do município, do estado, do Brasil e 
no mundo.  História do Estado. Aspectos históricos e geográficos do Município: hidrografia, relevo, população, clima, 
vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. Ética e trabalho. 
 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Analista de projetos: 
Teorias de Administração: Planejamento. Processo decisório. Estrutura organizacional. Visão das principais 
áreas funcionais de uma organização: marketing, finanças, recursos humanos e produção. As teorias admi-
nistrativas. Utilização dos conceitos na prática administrativa. Organização, Sistemas e Métodos: Compara-
ção crítica das principais abordagens aos estudos das organizações. Problemas básicos de concepção das es-
truturas e processos organizacionais em diferentes níveis: global, intermediário e operacional. Ligações da 
estrutura e do processo com a estratégia e o desempenho.  Administração de Recursos Materiais e Patrimo-
niais: Padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras, especificações, seleção 
de fornecedores e análise de valor. Gestão de Estoques. Logística de suprimentos. Administração de Siste-
mas de Informação: Tipos e usos de informação. Tratamento das informações. Conceitos e propriedades dos 
sistemas de informação. Elaboração de um sistema de informação. Custos e benefícios de um sistema de in-
formações. Matemática aplicada à Administração: Funções elementares e representação gráfica. Limite e 
continuidade de funções. Estatística aplicada à Administração: Análise de séries temporais. Estatísticas não 
paramétricas. Elementos da Análise de Decisões.  Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 
2000/XP e GNU/LINUX. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, 
Excel, PowerPoint), Internet; Anti-vírus.Lei 8.666/93 e suas alterações.  Outros assuntos relacionados dire-
tamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 
a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Auditor(a) de procedimentos: 
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Organização e Administração Hospitalar e de Serviços de Saúde (Gestão Pública da Saúde). Fundamentos da 
Administração em Saúde. Ética Profissional. Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. Lei Orgâ-
nica da Saúde. Controle Social. Instrumentos de Planejamento no SUS (plano Municipal de Saúde, Relatório 
de gestão, Programação Anual de Saúde). Compras na Administração Pública. Planejamento Estratégico da 
Gestão de Pessoas. Avaliação de Desempenho. Administração de conflitos, Treinamento e Desenvolvimento 
de Pessoas. Estrutura física de unidades básicas de saúde. Limpeza, higiene e lavanderia hospitalar. Admi-
nistração de Recursos Materiais. Sistemas de Informação em Saúde. Administração de Recursos Financeiros 
e Orçamentários. Prontuário do Paciente. Teoria da administração.  Instituição de direito público e privado. 
Psicologia aplicada à administração.  Legislação social e do trabalho. Administração de recursos humanos.  
Organização de sistemas e métodos.  Administração financeira e orçamentária. Administração da saúde. 
Administração de sistemas de informação. Administração de recursos materiais e patrimoniais.  Administra-
ção de serviços assistenciais.  Comportamento organizacional. Planejamento estratégico.  Administração de 
serviços de apoio operacional.  Estratégia de gestão em saúde. Arquivo médico. Noções de infecção hospita-
lar. Indicador Hospitalar.Noções de serviços Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Higiene pessoal. Saúde Pú-
blica. Sistema Único de Saúde (SUS) Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde, Princípios, Diretrizes, Leis, Normas, Portarias. Norma Operacional 
Básica (NOB/96). Lei Orgânica. Constituição Federal 1988. Código de ética profissional do Administrador. 
Conselho Municipal de Saúde. . Marketing nos serviços de saúde. Gestão da Farmácia Hospita-
lar.Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX. Conhecimento sobre o 
pacote Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Internet; Anti-vírus.Lei 
8.666/93 e suas alterações.  Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Cons-
tituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Esta-
tuto do Servidor Municipal. 
 
 
Engenheiro(a) Agrônomo: 
Agricultura - Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos de cres-
cimento, desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-climáticos 
(temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). 
Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, adubação e 
fertilizantes, correção do solo e corretivos). Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades 
de lavouras de importância econômica). Calendário agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de reali-
zação de tratos culturais, e da colheita das principais culturas nas diversas regiões do Brasil). Controle de 
ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e métodos de controle; Pe-
cuária - Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da Bovinocultura (de corte e lei-
teira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sa-
nidade (controle e prevenção das principais doenças e parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução 
(ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalida-
de, desfrute); Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da es-
trutura de mercados, progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mu-
dança no equilíbrio, relações entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, deter-
minação dos preços agrícolas, teoria da renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, 
política macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecno-
logia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e co-
lonização; Abordagens sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remo-
tos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos; caracterís-
ticas físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins de classificação; Sis-
tema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. Noções e conhe-
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cimentos de extensão rural, como realizar reuniões técnicas com a comunidade rural, como apresentar e rea-
lizar propostas de palestras técnicas, quais as formas de uso de mídia podem ser usadas para se chegar ao 
produtor rural, como promover "dias de campo" para demonstrar técnicas. Noções e conhecimentos para e-
laboração de laudos técnicos; Noções e conhecimentos de uso de tecnologias alternativas para a agregação 
de valores na propriedade rural; Noções e conhecimentos de agricultura orgânica; Noções e conhecimentos 
para a elaboração de projetos técnicos na busca de recursos junto à instituições governamentais e não gover-
namentais; Noções e conhecimentos para implantação de campos experimentais. Outros assuntos relaciona-
dos diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 
14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Tecnólogo Ambiental: 
Ciclo do carbono, nitrogênio e fósforo. Classificação de cursos d´água e características dos principais 
parâmetros para enquadramento de corpos d’água: Resolução CONAMA n.° 357 de 17/03/2005. Cálculo 
básico para dimensionamento de Estações de Tratamento de Efluentes Domésticos. Licenciamento 
Ambiental: etapas e legislação básica. Métodos para cálculo de diluição de efluentes. Modelos de qualidade 
da água: Streeter-Phelps e QUAL2E. Ciclo hidrológico. Modelos básicos para cálculo de vazões: Método 
Racional e Hidrograma Unitário.  Ecologia. Legislação e normas ambientais brasileira Fauna. Classificação 
taxonômica da fauna silvestre brasileira. Manejo da fauna silvestre brasileira in situ e ex situ. Convenções 
internacionais voltadas à proteção de espécies em que o Brasil é signatário. Convenção da Biodiversidade.  
Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Fauna e Flora em Perigo de Extinção (CITES). 
Comissão Baleeira Internacional (CIB).Gestão e manejo dos recursos ambientais.  Zoneamento ecológico-
econômico. Manejo florestal sustentável. Gestão e manejo em unidades de conservação. Proteção da 
biodiversidade. Instrumento de controle e licenciamento.Silvicultura, projetos de florestamento e 
reflorestamento. Educação ambiental. Manejo de bacias hidrográficas. Prevenção e combate a incêndios 
florestais. Proteção e manejo de cavernas. Aspectos socioeconômicos. Políticas públicas. Noções gerais de 
economia ambiental.  Agenda 21 – desenvolvimento sustentável. Meio ambiente, sociedade e noções de 
Sociologia e de Antropologia. Elaboração, avaliação e seleção de projetos. Legislação e normas ambientais 
brasileira.  Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal 
de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 
 
Veterinário(a): 
CLÍNICA MÉDICA: processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria 
clínica; clínica dos aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e 
pele; síndrome convulsiva; toxicoses; choque; queimaduras; traumatismos. ANÁLISES CLÍNICAS: inter-
pretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa de uréia, glicose, creatinina, coles-
terol, transminases e fosfatases; microbiologia; função hepática; função tireóide; função renal; eletrólitos e 
equilíbrio ácido-básico. ANATOMIA PATOLÓGICA: técnica de necropsia dos caninos, felinos e aves; co-
lheita de material;. exames “post-mortem”; aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: 
vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias; aparelho respiratório, aparelho urinário, sistema nervoso, a-
parelho circulatório. DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS DE INTERESSE SANI-
TÁRIO: etiologia; sintomatologia; epidemiologia; diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos 
animais domésticos. PRINCIPAIS ZOONOSES DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: etiologia; 
sintomatologia; epidemiologia; profilaxia. AGENTES DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES: aspectos 
microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou transmitidas por alimentos. I-
DEFINIÇÕES: contaminação; taxa de incidência; quarentena; período de incubação; desinfecção; infecção; 
desinfestação; infestação; endemia; imunidade; fonte de infecção; patogenicidade; hospedeiro; período de 
transmissibilidade; taxa de mortalidade; zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.  
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Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e 
suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Intérprete em Libras: 
Aspectos culturais e históricos da Comunidade Surda no Brasil. O bilinguismo na educação de surdos. Polí-
ticas linguisticas acerca da LIBRAS e da profissão do tradutor-intérprete. Aspectos linguisticos da Libras. 
Conceitos de tradução e de interpretação em suas diferentes modalidades. O papel do intérprete em sala de 
aula. Questões profissionais e éticas relativas ao processo de tradução e interpretação. Tradução e interpreta-
ção Libras para o português e vice-versa. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgâ-
nica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Arquiteto(a): 
Projetos: arquitetura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, estruturas. Análise 
Orçamentária: orçamento de obras, reajustamentos, quantitativos, lei 8666/93- licitações e contratos admi-
nistrativos, utilização de índices de custos. Topografia.  Especificação técnica de materiais e serviços.  Tec-
nologia da Construção. - Urbanização.  Conforto Ambiental: Acústica, Insolação, iluminação e ventilação. - 
Noções de Cálculo Estrutural.  Noções de Resistência dos Materiais. Noções de Mecânica dos Solos.  Infor-
mática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Mi-
crosoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Internet; Anti-vírus,  AutoCAD. Lei 8666/93 
licitações e contratos. 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 1º a 14 e ats 37 a 43). Lei Orgânica, código de obras e 
Lei de parcelamentodo solo. 
 
Engenheiro(a) Civil: 
Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; 
depósito e armazenamento de materiais; fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escora-
mento; elementos estruturais; estruturas especiais; estruturas em concreto armado; alvenaria estrutural; con-
creto - controle tecnológico; argamassas; formas; armação; instalações prediais; alvenarias; paredes; esqua-
drias; revestimentos; coberturas; pisos; impermeabilização; equipamentos e ferramentas; segurança e higiene 
no trabalho; engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento por-
tland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; 
vidros; tintas e vernizes.  Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização 
de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabi-
lidade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de 
recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de talu-
des; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas.  Resistência dos Materi-
ais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões princi-
pais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; 
Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 
Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre 
esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas 
gerber, quadros).  Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do concre-
to; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto armado 
- fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de 
armação em concreto armado.  Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações 
de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais.  Estruturas de Aço.  Estruturas de Madeira.  No-
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ções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere a obras e serviços de engenharia. Outros assuntos re-
lacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 
1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Professor(a): 
Legislação básica da educação brasileira. A formação do profissional da educação – postura e ética. Conhe-
cimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil.  Os direitos fundamentais da criança: saúde, 
proteção, educação, lazer e esporte. Elementos da prática pedagógica: Planejamento, Objetivos, Conteúdos, 
Encaminhamentos Metodológicos e Avaliação Escolar; Planejamento de Ensino: concepção; plano de curso 
e de aula; organização e conteúdos;  Avaliação escolar: concepção, instrumentos e critérios de avaliação; 
A interdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender; Currículo e Educação: método, conteúdos e práti-
cas escolares cotidianas; Articulações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teóri-
co-metodológicos das diferentes áreas do conhecimento, concepção de alfabetização, leitura e escrita; O co-
nhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil e séries iniciais; História da Educação Brasileira.  
O Manifesto dos Pioneiros da Educação.  Projeto Político-Pedagógico da escola; Gestão Democrática e par-
ticipativa da Escola. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição 
Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do 
Servidor Municipal. 
 
Psicólogo: 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. 
Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. CONHECIMEN-
TO CLÍNICO: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores intervenientes, 
técnicas terapêuticas e aspectos sociais. PSICOLOGIA FAMILIAR: O trabalho com família – orientação, 
aconselhamento e sua dinâmica. PSICOLOGIA ESCOLAR: Avaliação, acompanhamento, orientação dos 
pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. NOÇÕES BÁSICAS DE PSI-
CANÁLISE: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais 
das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. SA-
ÚDE PÚBLICA E CÓDIGO DE ÉTICA DO PSICÓLOGO: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princí-
pios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais. Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Fe-
deral de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Ser-
vidor Municipal. 
 
Motorista: 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de 
veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de segurança no traba-
lho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros. Outros assuntos relacionados diretamente com a 
área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 
a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Secretário Escolar: 
Organização e funcionamento da secretaria da escola: documentação (professor e aluno), expedição e arqui-
vamento;  Redação oficial: correspondência e redação técnica;  Os tipos de correspondência: ata, carta, ofí-
cio, requerimento, declaração, procuração, edital, etc.  Avaliação escolar e estudos de recuperação;  
Calendário escolar, regimento escolar e proposta pedagógica da escola; A Educação na concepção da LDB: 
estrutura e organização da educação nacional; A Educação Básica; a Educação de Jovens e Adultos; 
Princípios gerais dos parâmetros curriculares nacionais (educação básica); Medidas e dispositivos legais de 
proteção à criança e ao adolescente; As políticas públicas de inclusão; Noções de Estatística Educacional; 
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Regimento Escolar; Projeto Político-pedagógico; Plano Escolar; Organograma da secretaria – atribuições e 
competências; Ética Profissional, Liderança e Relacionamento Interpessoal. Informática: Sistema Operacio-
nal Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office XP, 2003 e 
2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus. Outros assuntos relacionados diretamente com a área 
de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 
200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
Educador Infantil: 
Legislação da educação infantil. Noções de desenvolvimento infantil.  Dever do estado em relação à educa-
ção infantil.  Adaptação da criança na creche.  Cuidados básicos com a criança. Noções de higiene e segu-
rança ambiental; primeiros socorros; prevenção de doenças mais comuns; saúde oral. Noções de nutrição.  
Organização dos espaços, do tempo e seleção de atividades de rotina e para recreação. Objetivos e conteúdos 
da educação infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. A ava-
liação na educação infantil.  Integração família/instituição de educação infantil.  A importância da literatura 
infantil na infância.  O lúdico e a imaginação na infância. Relação afetiva criança/adulto.  Aspectos funda-
mentais da proposta pedagógica na educação infantil.  O brincar e sua relação com o desenvolvimento da 
aprendizagem da criança. Inclusão escolar; Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação 
do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei 
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Assistente Social: 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limi-
tes de atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas Sociais. 
Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e neolibera-
lismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Po-
líticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educa-
cionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Desenvolvimento de Comunidade. 
Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. Possibilidades e limites da prática do serviço soci-
al em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. Família e Sociedade. Ou-
tros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas 
alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
 
Auxiliar de Enfermagem: 
Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Introdução 
à enfermagem: Necessidade básica e essencial do ser humano. Cuidados higiênicos com os pacientes. Higie-
ne das mãos. Prontuário do pacientes. Sinais vitais. Mensuração de peso e altura. Controle das eliminações 
urinárias e intestinais. Posição para exames. Prevenção de deformidades e escaras de decúbitos. Preparo e 
manuseio de materiais estéreis. Colheita de materiais para exames de laboratórios. Oxigenoterapia, inalote-
rapia e exercícios respiratórios. Sondagem vesical. Sondagem gástrica. Entroclisma. Técnicas de curativos e 
colocação de ataduras. Medicações princípios e técnicas de aplicações via oral, intramuscular, endovenosa, 
subcutânea, instalações e tópicos. Administração, dosagem e cálculos. Nutrição e dietoterapia: conceito de 
nutrição, nutrientes, alimentação, dietoterapia, dietas para as diversas infecções do organismo. Enfermagem 
Médica e Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes apresentando sinais e sintomas de: dor, febre, 
edema, dispnéia, disfagia, azia, náuseas, vômitos, hematemese, melena, diarréia, disenteria, desidratação, 
constipação, flatulência e icterícia. Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem a pa-
cientes portadores de moléstias infectocontagiosas. Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e 
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Parasitárias:  DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomo-
se, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, 
meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras 
doenças do aparelho respiratório e circulatório. Técnicas de isolamento. Assistência de enfermagem em a-
tendimento de urgência: hemorragia, ferimentos, fraturas e luxações, choque elétricos; queimaduras, parada 
cárdiorespiratória, intoxicação e envenenamentos, picadas e mordeduras de animais, politraumatismo, trans-
porte de acidentados, corpos estranhos e convulsões. Enfermagem materno-infantil: Assistência de enferma-
gem às gestantes, parturientes, puérperas. Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança sadia e à 
criança doente. Enfermagem de saúde pública: Noções gerais de saúde pública. Notificação compulsória. 
Imunizações ativa e passiva. Saneamento básico. Parasitose intestinal. Calendário de vacinação. Assistência 
a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saú-
de (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Opera-
cional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF).  Outros assuntos relacionados diretamente 
com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e 
arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
Técnico em Segurança no trabalho: 
Higiene do trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais. Política de saúde e seguran-
ça do trabalho. Implementação de ações preventivas e corretivas. Análise preliminar de risco. Riscos quími-
cos, físicos e biológicos. Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos. Instrumentos e técnicas 
aplicadas na medição dos riscos ambientais. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Procedimentos e 
normas de sistemas de segurança. Metodologia para investigação de acidentes. Determinação de causas de 
acidentes. Ações educativas de segurança e saúde. Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: 
tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra in-
cêndio.  Instruções gerais em emergências e brigadas de incêndio.  Acidente do trabalho: conceitos, causas e 
conseqüências do acidente do trabalho.  Estatísticas de acidentes do trabalho.  Doenças profissionais e doen-
ças do trabalho.  Medidas de controle: EPIs e EPCs.  Normas Regulamentadoras: NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, 
NR-8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-20 NR-23, NR-24, NR-25, NR-26 e  NR-
27.  Atividades educativas de segurança no trabalho: CIPA.  Biossegurança: esterilização, laboratórios de 
contenção, gestão de resíduos e biotérios e preparação para uso de equipamentos de proteção. Ergonomia: 
Levantamento e transporte de cargas.  Aplicações da antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de tra-
balho, arranjo físico e postos de trabalho informatizados. Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos 
da iluminação. Fatores humanos no trabalho. Organização do trabalho. Programa de prevenção de riscos 
ambientais: conceitos, classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais.  Medidas 
preventivas e de controle dos agentes de risco. Garantias do empregador e deveres do trabalhador.  Sistemas 
de gestão – BS 8800. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constitui-
ção Federal de l988 e suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto 
do Servidor Municipal. 
 
Prefeitura do Município de Medianeira, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2010. 
 
 
 

Ione Luiz Farias 
Presidente da Comissão Organizadora 

do Concurso Público 
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