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ANEXO I 

CONTEÚDOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE PORTUGUÊS, 
MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS, NA FORMA DO   EDITAL Nº  
001/2011 PARA OS CARGOS DE  NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
A prova buscará avaliar o candidato quanto à sua capacidade de: 
- identificar e analisar recursos e/ou estratégias de composição textual bem como 
diferentes aspectos relativos às condições de produção, recepção e circulação do texto; 
- reconhecer diferentes padrões tipológicos (gêneros e tipos textuais) no processo de 
compreensão e de produção de textos. 
- identificar as relações entre as partes do texto, indicativas de sua organização global, e 
as estratégias lingüísticas que funcionam para a sua organização local; 
- refletir sobre diferentes fatos lingüísticos flagrados em textos orais e escritos; 
- reconhecer e analisar a variação lingüística – em suas diferentes dimensões sócio 
históricas - como um fenômeno inerente ao uso da língua e determinado pelos fatores que 
definem as condições de produção de um texto, oral ou escrito; 
- usar conhecimentos relativos à descrição da língua apresentada nas gramáticas 
tradicionais do português; 
- analisar as concepções de uso lingüístico e os critérios de descrição e/ou prescrição 
usados em diferentes obras que tomam a língua portuguesa como objeto de estudo 
(gramáticas tradicionais, dicionários, manuais de redação, manuais didáticos, etc.). 
Nesse caso, prevê-se, por exemplo, que o egresso de curso de ensino superior tenha tido 
vivência mais ampla no que respeita à sistematização e uso de seus conhecimentos 
lingüísticos, textuais e discursivos. 
1.1.1 Interpretação de texto. 
1.1.2 Conhecimentos lingüísticos: 
1.1.3 padrão ortográfico da Língua Portuguesa no Brasil; 
1.1.4 regras de pontuação; 
1.1.5 classes de palavras: formas, flexões, funções e usos; 
1.1.6 estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos, semânticos e discursivos; 
1.1.7 concordância verbal e nominal; 
1.1.8 regência verbal e nominal. 
1.1.9 estilística. 
 
MATEMÁTICA 
01. – Análise combinatória. 02. – Conjunto de números reais. 03. – Equações de 1º e 2º 
Grau, exponencial, logarítmica (resolução de problemas). 04. – Geometria Analítica: 
Equação da reta, Área e Perímetro de Polígonos. 05. – Equações fracionárias e 
exponenciais. 06. – Função logarítmica. 07. – Geometria Plana e Espacial: Área, 
Perímetro e Volume. 08. – Grandezas Proporcionais. 09. – Porcentagem e Juros Simples. 
10. – MDC e MMC. 11. –  Operação com números inteiros e fracionários. 12. – 
Seqüência: PA (Progressão Aritmética)  e PG: (Progressão Geométrica). 13. – 
Probabilidade. 14. - Radicais propriedades e  Operações. 15. – Raiz quadrada. 16. – 
Regra de três simples e composta. 17. – Sistema de   
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Conhecimentos gerais:  
Aspectos: Sócio-Cultural-Político-Econômico sobre o Brasil, o estado e o município. 
Conhecimentos gerais sobre o município. Atualidades, esportes, teatro, - sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, segurança, história, ecologia. Lei 
Orgânica do município. Constituição Federal. Informações atuais divulgadas nos meios de 
comunicação sobre o Estado e o Brasil: Revista "VEJA", Internet, jornais, outros. 
 
 
CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS  DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

ESPECÍFICO: CAPS - tipos, sua implantação, história, objetivos, diretrizes, princípios e legislação. 
Atuação do Serviço Social, princípios, diretrizes, prática e legislação. LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social. SUAS – Política Nacional da Assistência Social.  Conselhos Municipais da 
Saúde e Controle Social. Lei Federal Nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Portaria Nº336/GM, de 19 
de fevereiro de 2002.  Formulação e gestão de políticas sociais. Processos interventivos do 
Serviço Social - estratégias, procedimentos, instrumental técnico-operativo. Concepção, 
desenvolvimento, monitoramento e avaliação de projetos sociais. Concepção, elaboração e 
realização de projetos de pesquisa. A pesquisa quantitativa e qualitativa e seus procedimentos. 
Leitura e interpretação de indicadores sócio-econômicos. Estatística aplicada à pesquisa em 
Serviço Social. Desenvolvimento humano e de grupos sociais. A triagem sócio-econômica. Ação 
profissional. Articulação e estratégia do envolvimento profissional. Objetivo do serviço social. 
Reprodução social.  Ética profissional. Reabilitação psicossocial, compreensão do sofrimento 
psíquico e interdisciplinaridade. Álcool, tabagismo, outras drogas. Ética e Legislação da 
Assistência Social. Estatuto do Idoso e política estadual do idoso. Estatuto da criança e o 
Adolescente. Investigação e sistematização na prática profissional. Estatuto dos portadores de 
necessidades especiais 

CONTADOR 

ESPECIFICO: Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Lei 4.320, de 17 de março 
de 1964; Decreto Lei 200/67 – Reforma Administrativa; Lei Complementar 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Portaria nº 38, de 5 de julho de 1978, da Seplan; Portaria Interministerial 
nº 163, de 4 de maio de 2001; Portarias 180/01, 211/01, 326/01, 339/01, 211/02 e 300/02. Lei nº 
8.666, 21 de junho de 1993 – Licitações e Contratos da Administração Pública. INSTRUMENTOS 
BÁSICOS DE PLANEJAMENTO: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei 
Orçamentária Anual; Orçamento Público. RECEITAS PÚBLICAS:Conceito de Receita; 
Classificação das Receitas Orçamentárias; Receita Extra-Orçamentária; Estágios da Receita; 
Receita da Dívida Ativa; Renúncia de Receita; Receita Corrente Líquida. DESPESAS PÚBLICAS: 
Conceito de Despesa; Classificação das Despesas Orçamentárias; Despesas Extra-
Orçamentárias; Estágios da Despesa; Programação da Despesa; Regime de Adiantamento. 
EXERCÍCIO FINANCEIRO: Regimes Contábeis; Restos a Pagar; Dívida Ativa. CRÉDITOS 
ADICIONAIS: Suplementar; Especiais; Extraordinários. FUNDOS ESPECIAIS. CONTROLE DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Controle Interno; Controle Externo. CONTABILIDADE: 
Contabilidade Orçamentária; Contabilidade Financeira; Contabilidade Patrimonial. BALANÇOS: 
Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações 
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Patrimoniais. LIMITES, EXIGÊNCIAS LEGAIS E RECURSOS VINCULADOS - Pessoal; Serviços 
de Terceiros; Despesas Previdenciárias; Pensionistas; Saúde; Educação; Dívida Pública. 

 

CONTROLADOR INTERNO 

ESPECIFICO: Controle Interno - finalidades, atividades e competências. Lei Complementar 
Municipal n.° 054 de 12/07/1995 e Lei Complementar Municipal n.° 125, de 07/05/2001. Instrução 
Normativa n° 005/2000/TCE-RO, Lei Complementar Estadual n° 154/1996. A Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária; o Controle Externo e o Controle Interno. Sistema de Controle 
Interno. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle externo, controle 
interno, controle parlamentar, controle social, controle jurisdicional. Responsabilidade Civil da 
Administração. Regime jurídico da Licitação e dos Contratos. Licitação: legislação; 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos, anulação e 
revogação; modalidades de licitação. Controle da Administração Pública: espécie de controle e 
suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos. Fundamentos conceituais 
de Controladoria: Papel da Controladoria no Processo de Gestão. Papel da Controladoria no 
Processo de Planejamento. Papel da Controladoria no Controle, Controladoria de Sistemas e 
Informações. Lei Complementar Federal n° 101/2000- LRF. Instruções Normativas n° 004/1999, 
006/2001, 008/2003, 009/2003 e 010/TCE-RO/2003. Emendas Constitucionais n° 25/2000, 
29/2000 (Dos Limites Constitucionais para gastos com Saúde e Educação e Dos Limites 
Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Instrução Normativa n° 
007/2002/TCE-RO. CONTABILIDADE PÚBLICA - Conceito, Objetivo e regime. Campo de 
Aplicação. Legislação básica (Lei n° 4.320/64, Decreto 93.872/86, Lei de Responsabilidade Fiscal 
- LC 101/00). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e 
Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas. Plano 
de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, despesa, receita, resultado e compensação. 
Balanço financeiro, patrimonial, orçamental e demonstrativo das variações de acordo com a Lei n° 
4.320/64. Relatório resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, de acordo 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Novos conceitos advindos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal: Receita Corrente Líquida, Empresa Estatal Dependente. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
Poder e dominação. Governo e sistemas de governo. Estado: conceito e evolução do Estado 
moderno. O aparelho de Estado nas democracias liberais. A emergência da questão social como 
campo de intervenção do Estado. Weber e a burocracia. O paradigma burocrático e o paradigma 
gerencial na gestão pública. Estado do Bem-Estar Social: evolução e crise. Estado unitário e 
federalismo. Relação entre esferas de governo e regime federativo. Funcionamento do Estado. 
Tecnologia da informação, organização e cidadania. FINANÇAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL - Objetivos, metas, abrangência, e definição de Finanças 
Públicas. Visão clássica das funções do Estado, evolução das funções do Governo. A função do 
Bem-Estar. Instrumentos e recursos da economia pública (política fiscal, regulatória e monetária). 
Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo finalidade, natureza e agente. O 
financiamento dos gastos públicos - tributação e equidade. Incidência tributária. Os princípios 
teóricos da tributação: tipos de impostos; progressividade, regressividade e neutralidade. Estrutura 
do setor público brasileiro. Orçamento Público: conceitos e princípios orçamentários; orçamento 
tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa. 
Orçamento na Constituição de 1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual; 
Plano Plurianual. Etapas do processo orçamentário. Integração planejamento e orçamento-
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programa. Orçamento-Programa: definição, objetivos e realizações. Classificação e conceituação 
da receita orçamentária brasileira. Classificação e conceituação da despesa orçamentária 
brasileira. Avaliação da execução orçamentária. Equilíbrio orçamentário. Conceitos de déficit 
público; financiamento do déficit. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, 
efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites 
para dívida; mecanismos de transparência fiscal. Nova metodologia de planejamento das ações 
de governo introduzida pelo PPA 2000-2003. DIREITO CONSTITUCIONAL - Teoria Geral do 
Estado. Os poderes do Estado e as respectivas funções. Formas de Estado e Formas de 
Governo. Teoria Geral da Constituição. Constituição: eficácia e significado. Origem e evolução do 
conceito da norma constitucional. Princípio hierárquico das normas. Controle da 
constitucionalidade das leis. A Constituição Brasileira. Princípios fundamentais e características. 
Organização Federal Brasileira. A repartição das competências. Direitos individuais, coletivos e 
sociais. Processo Legislativo Brasileiro. Organização Administrativa do Estado Brasileiro. 
DIREITO ADMINISTRATIVO -  A Administração Pública: espécies, formas e características; 
centralização e descentralização; Espécies e atributos das entidades descentralizadas e avaliação 
de desempenho. Princípios da Administração Pública. Regime jurídico-administrativo. Teoria Geral 
da Função Pública. A evolução da prestação laboral ao Estado. Espécies de regimes jurídicos. 
sua natureza e características. Atualidade da Organização Administrativa: administração direta e 
indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, 
entidades paraestatais, agências executivas e reguladoras, organizações sociais. O servidor 
público e a Constituição Federal de 1988. Regime Jurídico dos Servidores Públicos. Serviço 
Público; conceito e natureza; Modalidades e formas de prestação; o perfil moderno do serviço 
público. Teoria Geral do Ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, 
requisitos e atributos do ato administrativo: O ato administrativo e os direitos dos administradores. 
Domínio Público: conceito; domínio eminente; domínio patrimonial; conceito e classificação dos 
bens públicos; administração de bens públicos; utilização de bens públicos; alienação de bens 
públicos; afetação e desafetação; imprescritibilidade; impenhorabilidade; inalienabilidade e 
impossibilidade de oneração de bens públicos; aquisição de bens pela Administração; terras 
públicas; águas públicas; espaço aéreo; Intervenção na propriedade de terceiros (desapropriação, 
servidão pública e outros); patrimônio histórico; proteção ambiental. 

 

DENTISTA ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS 

ESPECIFICO: Biossegurança. Noções gerais de radiologia e imageologia, materiais dentários, 
anestesiologia, odontopediatria, diagnóstico, odontologia preventiva, endodontia, dentística, 
periodontia, cirurgia, implantodontia, prótese, ortodontia preventiva e terapêutica, medicamentos 
aplicados aos pacientes com necessidades especiais.  Traumatismo. Técnica de confecção de 
próteses e goteiras para contenção e fixação.  Distúrbios da ATM. Doenças Sistêmicas Crônicas e 
Condições Sistêmicas. Fisiopatologia, classificação, fatores etiológicos, manifestações clínicas, 
terapêutica medicamentosa e assistência odontológica em: Diabetes,  Cardiopatias, Doenças 
Hematológicas, Epilepsia, Insuficiência Renal Crônica, Pacientes irradiados em região de cabeça 
e pescoço, Pacientes Transplantados, Pacientes Imunossuprimidos por medicamentos. Doenças 
infecto-contagiosas, Considerações gerais, manifestações clínicas, terapêutica medicamentosa 
nas doenças HIV e  Hepatite, Assistência Odontológica nas doenças infecto-contagiosas. 
Distúrbios comportamentais e psiquiátricos, Considerações gerais sobre o autismo, hiperatividade 
e distúrbios psiquiátricos (depressão, distúrbios bipolares, esquizofrenia), Assistência odontológica 
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nos indivíduos com distúrbios comportamentais e psiquiátricos. Odontologia Hospitalar, 
Considerações Gerais, indicações e contra-indicações de sedação e anestesia geral em pacientes 
com necessidades especiais. Sedação: medicamentos, tipos de sedação e atuação do C.D. 
Anestesia Geral: atuação do C.D. em ambiente hospitalar e centro cirúrgico, manejo pré-
operatório do paciente, trans-operatório (drogas anestésicas gerais, monitoramento e conduta do 
C.D.) e pós-operatório. Exames Laboratoriais. Emergência médica em Odontologia, 
Considerações gerais sobre: Equipamento de emergência, Suporte básico de vida, 
Ressuscitação, Alteração da perda da consciência, Convulsões, Reações alérgicas por drogas de 
uso odontológico. Assistência Multidisciplinar: Integração da Odontologia com outras áreas da 
saúde: Medicina, Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia inseridas no atendimento odontológico 
do paciente com necessidades especiais. Sistema Unico de Saúde: Lei Nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990; Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – SUS-NOAS-01/02; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-
1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000. 

 

DENTISTA ESPECIALIZADO EM TRAUMATO BUCO MAXILO FACIAL 

ESPECIFICO: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - Avaliação Pré-operatória do 
Paciente Cirúrgico; Princípios de Cirurgia; Exodontia;  Cirurgia de Dentes Inclusos; Complicações 
em cirurgia oral; Traumatologia Buco-Maxilo Facial; Radiografias Extra-orais; Atendimento do 
Paciente Sistemicamente Comprometido. Anestesia Local - Anatomia Aplicada à Anestesia Local; 
Técnicas Anestésicas Intra e Extra-orais; Soluções Anestésicas e Vasoconstritores; Complicações 
em Anestesia Local. Infecções Odontogênicas - Avaliação Clínica e Radiográfica dos Pacientes 
Portadores de Infecção Odontogênica; Anatomia Aplicada à Disseminação das Infecções 
Odontogênicas; Tratamento das Infecções odontogênicas. Biossegurança -  Normas Universais de 
Biossegurança; Fluxo e processamento de artigos; Equipamentos de Proteção Individual; 
Acidentes Biológicos: Meios de Prevenção e Tratamento.  Terapêutica Medicamentosa em 
Odontologia - Analgésicos e Antiinflamatórios; Antibioticoterapia; Controle da Ansiedade e 
Estresse em Odontologia. Sistema Unico de Saúde - Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei 
Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-
01/02; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996; Emenda 
Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000. 

 

DENTISTA ESPECIALIZADO EM ENDODONTIA 

ESPECIFICO: Patologia Pulpar. Patologia Perirradicular. Alterações Patológicas de Origem não 
Endodôntica. Diagnóstico em Endodontia. Microbiologia Endodôntica. Anatomia Interna e Acesso 
Coronário. Instrumentos Endodônticos. Preparo do Canal Radicular. Obturação do Canal 
Radicular. Diagnóstico e Tratamento do Insucesso Endodôntico (Retratamento Endodôntico). 
Cirurgia Perirradicular. Traumatismo Dentário.  Tratamento Conservador da Polpa. Sistema Único 
de Saúde. Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-01/02. Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996. Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 
2000. 
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DENTISTA ESPECIALIZADO EM PERIODONTIA 

ESPECIFICO: Anatomia histologia e fisiologia do periodonto.  Epidemiologia da doença 
periodontal. Placa dental e cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. 
Patogenia da doença periodontal associada à placa. Classificação e tratamento das formas de 
doença periodontal. Inter-relação entre periodontia e endodontia. Inter-relação periodontia/prótese. 
Exame de pacientes com doença periodontal.  Métodos de controle de placa. Raspagem em 
periodontia. Afiação de instrumentos em periodontia. Antimicrobianos e outros agentes 
quimioterápicos no tratamento periodontal. Princípios gerais de cirurgia periodontal. Técnicas da 
gengivectomia/gengivoplastia. Técnicas de cirurgia a retalho. Cirurgia óssea ressectiva.  Cirurgia 
óssea reconstrutiva. Sistema Único de Saúde. Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Lei Nº 
8.142 de 28 de dezembro de 1990. Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-
01/02. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996. Emenda 
Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000. 

 

ENFERMEIRO 

ESPECIFICO: Conhecimentos gerais da área; Sistema Único de Saúde; Saúde Pública; Normas 
Operacionais do SUS; Política Municipal de Saúde; Ética e Código de Deontologia de 
Enfermagem. Lei do exercício profissional. Administração do serviço de enfermagem. Anatomia, 
Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia humana. Enfermagem em 
saúde pública: doenças previníveis por imunização: vacinas; Doenças transmissíveis, Atenção ao 
adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia, Noções sobre doenças ocupacionais. 
Assistência de enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência; Papel do 
enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. 
Educação para a saúde: Promoção e prevenção em saúde mental. Sinais e sintomas dos 
transtornos mentais. Assistência de enfermagem nas emergências psiquiátricas. Cuidado ao 
portador de transtorno mental e sua família. Políticas públicas de saúde mental. Enfermagem e a 
equipe multiprofissional em psiquiatria. Tratamento dos transtornos mentais (medicamentos, 
terapia ocupacional, e relacionamento terapêutico). Desinstitucionalização e reinserção social do 
portador de transtorno mental. CAPS, tipos, sua implantação, história, objetivos, diretrizes, 
princípios e legislação. Lei Federal Nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Portaria Nº336/GM, de 19 
de fevereiro de 2002.   

FISIOTERAPEUTA 

ESPECIFICO: Conhecimentos gerais da área; Sistema Único de Saúde; Saúde Pública; Normas 
Operacionais do SUS; Política Municipal de Saúde; ética profissional; Terminologia técnica; 
Conhecimentos específicos sobre as principais patologias passíveis de serem tratadas com 
fisioterapia: conceito, quadro clínico, tratamento fisioterápico e contra-indicações; ser capaz de 
avaliar e planejar os programas de tratamento tendo como objetivo prevenir e tratar os distúrbios 
da função dos movimentos que ocorrem em órgãos e sistemas do corpo humano, gerado por 
alterações genéticas, traumas e por doenças adquiridas; conhecimentos sobre o desenvolvimento 
neuropsicomotor normal; indicação dos tipos de órteses e próteses a serem solicitadas quando 
necessário; conhecimentos básicos sobre a promoção da saúde e prevenção de doenças; 
capacidade para executar tarefas de cunho generalista no âmbito da fisioterapia; execução de 
trabalhos em equipe. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes.  CAPS, 
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tipos, sua implantação, história, objetivos, diretrizes, princípios e legislação. Lei Federal Nº 10.216, 
de 06 de abril de 2001. Portaria Nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002.   

 

MEDICO CLINICO GERAL 

ESPECIFICO: Legislação e políticas em saúde mental. Psicopatologia. Psiquiatria Clinica. 
Semiologia e nosologia psiquiátrica. Terapêutica: psicofarmacologia, psicoterapias, 
psicanálise. Legislação em saúde mental. Práticas institucionais em saúde mental: o 
nascimento do manicômio, a psiquiatria preventivista e comunitária, a antipsiquiatria, as 
comunidades terapêuticas, a reforma psiquiátrica italiana, a criação de serviços 
substitutivos ao manicômio. Álcool e outras drogas. Distúrbios alimentares e distúrbios do 
sono. Distúrbios da personalidade. Deficiência mental. Urgências em psiquiatria. 
Psiquiatria geriátrica. Demências. Intoxicações. Esquizofrenia. Transtornos delirantes. 
Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos do pânico. Transtornos da 
aprendizagem e comunicação. Atenção ao paciente judiciário. Emergências psiquiátricas. 
Psicoterapias. Psiquiatria infantil. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e 
comunitária. Exame do paciente psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos 
psiquiátricos. 

 

MEDICO CIRURGIÃO GERAL 

ESPECÍFICO: Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Equilíbrio hidrossalino e ácido-básico. 
Nutrição em Cirurgia. Cicatrização. Ferida cirúrgica. Fundamentos Técnicos dos processos de 
síntese cirúrgica. Infecções em cirurgia. Cuidados do pré e pós-operatório. Choque. Complicações 
dos pós-operatórias. Traumatismos em geral. Politraumatizado. Primeiro Socorro e transporte. 
Traumatismo do crânio e da face. Queimaduras. Afecções cirúrgicas da parede torácica. 
Torocotomias. Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão. Afedo mediastino. Afecções cirúrgicas 
da parede abdominal. Hérnias. Afecções cirúrgicas do peritônio e do retroperitônio. Acessos à 
cavidade peritoneal. Drenagens. Afecções cirúrgicas do diafragma. Abdômen agudo. Hemorragia 
digestiva. Afecções cirúrgicas do Esôfago. Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares. Afecções 
cirúrgicas do estômago. Afecções cirúrgicas do duodeno. Afecções cirúrgicas do jejuno-íleo.   
Afecções cirúrgicas do colo e apêndice vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e ânus. Afecções 
cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas. Hipertensão portal.   Infecção. 
Tumores e cistos da pele e do tecido celular subcutâneo. 

 

MEDICO GINECOLOGISTA 

ESPECÍFICO: Anatomia do Aparelho Genital Feminino; Fisiologia Menstrual; 
Vulvovaginites - Venereologia; Distopias; Incontinência Urinária de Esforço; Abdome 
Agudo em Ginecologia; Doença Pélvica Inflamatória - Peritonites; Endometriose; 
Dismenorréia - Tensão Pré-Menstrual; Hemorragia Disfuncional; Amenorréias; 
Esterilidade - Infertilidade; Malformações de Trato Genital Feminino; Tumores da Vulva; 



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIÃO 

16ª REGIONAL DE SAUDE DE APUCARANA 

Endereço: Rua Osório Ribas de Paula, 790 – CEP: 86.800-140 – Fone/Fax 43) 3425-2703 

www.cisvir.com.br - Apucarana Paraná 

Tumores do Útero; Tumores do Ovário; Tumores da Mana; Métodos Anticoncepcionais; 
Diagnóstico da Gestação; Modificações Anatômicas e Fisiológicas do Organismo 
Materno; Fundamentos do Pré-Natal Normal e Patológico; Doença Trofoblástica; Uso de 
Fármacos na Gestação; Avaliação da Idade Gestacional e Crescimento Intrauterino; 
Macrossomia e Retardo do Crescimento Intrauterino; Avaliação da Maturidade e da 
Vitalidade Fetais; Óbito Intraútero; Antecipação do Parto; Trabalho de Parto Prematuro; 
Pré e Pós Maturidade; Gestação Múltipla; Amniorrexis Prematura; Infecções Agudas e 
Crônicas em Obstetrícia; Doenças Sistêmicas e Gestação; Isoimunização; Nutrição e 
Gestação; Doenças Nutricionais, Toxemias; Hemorragias da 1ª Metade da Gestação; 
Hemorragias da 2ª Metade da Gestação; Puerpério Normal e Patológico.  

MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 

ESPECÍFICO: Endocrinologia básica; Metabolismo de hidrato de carbono, Iipídios e 
proteínas: código genético: expressão genética e DNA recombinante: controle genético da 
formação hormorial; biossintese, secreção, metabolismo e mecanismos de ação dos 
hormônios; ensaios hormonais, Neuroendocrinologia: Anatomia, histologia e fisiologia do 
Sistema Neuroendócrino; patologias neuroendócririnas. Hipófise anterior: Anatomia, 
fisiologia, classificação dos adenomas; manifestações clínicas dos adenomas; avaliação 
laboratorial da função hipofisária; tratamento de reposição; cirurgia e radiação hipofisária. 
Prolactinomas e acromegalía. Doença de custing; Síndrome de Nelson; Secretores de 
glicoproteínas. Hipófise posterior. Metabolismo da água e seus distúrbios-Diabetes 
ínsipidus e secreção irtapropriada de hormônio antidiurético. Hipopituitarísmo, sela vazia, 
hipotisites e apoplexia hipofisária, crancofaringeomas, Lipoproteínas plasmáticas, lipides e 
ateroesclerose; hiper-lipidemias primárias e secundárias. Obesidade: conceito, 
epidemiologia, história natural; fisiologia do metabolismo energético; síndrome 
plurimetabólíca; tratamento da obesidade. Crescimento; Crescimento normal e seu 
controle na vida intra-uterina, infância e adolescência; baixa estatura e excesso de 
crescimento. Córtex adrenal: fisiologia e anatomia; esteróides adrenaís; avaliação da 
função; Síndrome de Cushing e Doença de Addison; uso farmacológico dos 
glicocorticôides, Distúrbios da diferenciação sexual - fisiologia da diferenciação sexual; 
Síndrome de Turner; Síndrome de Klinefelter, disgenesias gonadais e hermafrodítísmo 
verdadeiro. Hiperplasia adrenal congênita. Hipertensão - hipertensão mireralocorticóide. 
Médula adrenal -catecolaminas; receptores adrenérgicos; fisiologia e fisiopatologia do 
sistema simpato-adrenal; feocromacitoma. Ovários - anatomia, fisiologia; avaliação da 
função; amenorréia; síndrome de ovários policísticos; clímatério e terapia de reposição 
hormonal. Testículos: desenvolvimento, estrutura e fisiologia; avaliação da função; terapia 
hormonal; controle da fertilidade e suas complicações; Puberdade normal e patológica. 
Fisiologia e distúrbio do metabolismo de cálcio e fósforo; doença osteometabólica, 
Hipoglicemias na infância e adultos. Tireóide - anatomia e fisiologia; provas de função; 
estudos de imagem, punção aspirativa; tireotoxicoses; hipotireoidismo; bócio multinodular 
tóxico e atóxico; tireoidites; hipotireoidísmo; tíreoidítes; câncer de tireóide. Diabetes 
Mellitus: etiologia e progênese do tipo 1 e do tipo 2; classificação; conduta terapêutica no 
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tipo 1 e no tipo 2; complicações agudas e crônicas; diabetes gestacional; perspectivas 
terapêuticas; grandes estudos epidemiológicos.  

 

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

ESPECÍFICO: Anatomia e fisiologia do nariz, seios paranasais, boca, faringe, laringe e ouvidos. 
Diagnóstico e tratamento clínico-cirúrgico das doenças e síndromes, bem como de suas 
complicações. Emergências em otorrinolaringologia, com diagnóstico e tratamento clínico-
cirurgico. Métodos diagnósticos em otorrinolaringologia; Audiologia; Otoneurologia.  

 

MEDICO PSIQUIATRA 

ESPECIFICO: Legislação e políticas em saúde mental. Psicopatologia. Psiquiatria Clinica. 
Semiologia e nosologia psiquiátrica. Terapêutica: psicofarmacologia, psicoterapias, 
psicanálise. Legislação em saúde mental. Práticas institucionais em saúde mental: o 
nascimento do manicômio, a psiquiatria preventivista e comunitária, a antipsiquiatria, as 
comunidades terapêuticas, a reforma psiquiátrica italiana, a criação de serviços 
substitutivos ao manicômio. Álcool e outras drogas. Distúrbios alimentares e distúrbios do 
sono. Distúrbios da personalidade. Deficiência mental. Urgências em psiquiatria. 
Psiquiatria geriátrica. Demências. Intoxicações. Esquizofrenia. Transtornos delirantes. 
Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos do pânico. Transtornos da 
aprendizagem e comunicação. Atenção ao paciente judiciário. Emergências psiquiátricas. 
Psicoterapias. Psiquiatria infantil. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e 
comunitária. Exame do paciente psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos 
psiquiátricos. 

MEDICO UROLOGISTA 

ESPECÍFICO: Embriologia do Trato Urinário; Infecção do Trato Urinário; Câncer de 
Próstata; Câncer de Bexiga; Tumores Renais; Litiase Urinária; Transplantes Renais; 
Refluxo Vésico-Ureteral; Patologia de Junção Pieloureteral; Incontinência urinária; 
Urolinâmica; Fístulas Vesico-Vaginais; Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção 
e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino e feminino. Cirurgias do 
aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica.  

 

MOTORISTA 

ESPECIFICO: 1) Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento e 
Resoluções do Contran).  
2) Conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito apenas às exigências do Contran 
ou órgão regulamentador de trânsito.  
3) Direção defensiva.  
Referências Bibliográficas:  
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- BRASIL. Lei nº 9.503/97 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Legislação 
complementar atualizada até a publicação do presente edital.  
- Manuais, livros ou revistas sobre os conteúdos indicados.  

 

PEDAGOGA 

ESPECIFICO: Relação entre Escola, Estado e sociedade na história da educação Brasileira. 
Políticas educacionais brasileiras contemporâneas e legislação correspondente. Teorias e 
concepções pedagógicas. A educação e sua relação com os campos sócio-econômicos, políticos 
e culturais. O compromisso social no que se refere a função educativa. As relações entre trabalho 
e educação. Elementos da prática pedagógica. Conhecimentos e inferências sempre que possível, 
na viabilização dos direitos e deveres dos cidadãos que estão sob seus cuidados. Inclusão social. 
Pedagogia da presença, do vínculo e do oprimido. Conhecimentos á cerca dos cuidados e 
atendimento necessários aos portadores de necessidades especiais. Lei Federal Nº 10.216, de 06 
de abril de 2001. Portaria Nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002. CAPS - tipos, sua implantação, 
história, objetivos, diretrizes, princípios e legislação. 

 

PSICÓLOGO 

ESPECIFICO: As especificidades da conduta clinica do psicólogo no atendimento à criança e ao 
adolescente. Psicoterapia breve na abordagem de situações de crise, emergência e apoio familiar. 
Processo de Desenvolvimento humano normal em seus aspectos: Biológicos, cognitivos, afetivo-
emocional, social, e a devida interação dinâmica entre esses aspectos. Conceito de neurose. 
Saúde mental: Conceito de Normalidade/ Anormalidade, produção social da Loucura, Sintoma e 
doença segundo princípios de Foucault, Deleuze e Guattari. Transtorno mental. Transtorno de 
personalidade - conceito: paranóide, esquizóide, esquizotípica, borderline, narcisista, anti-social, 
histriônica, obsessiva-compulsiva, esquiva, dependente. Esquizofrenia e outros transtornos 
psicóticos. Personalidade psicopática - traços e característica. Anorexia nervosa. Bulimia nervosa. 
Compêndio de psiquiatria – ciências comportamentais / psiquiatria clínica. Medicina 
comportamental e fatores psicológicos que afetam a condição física (transtorno psicossomático). 
Velhice - aspectos psico-sociais. O processo grupal: tratamento de grupos familiares: psicoterapia 
coletiva. História da psiquiatria e das políticas de saúde mental no Brasil. Conceitos e dimensões 
da reforma psiquiátrica. Etica Profissional. Lei Federal Nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Portaria 
Nº336/GM, de 19 de fevereiro de 2002. CAPS - tipos, sua implantação, história, objetivos, 
diretrizes, princípios e legislação. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ESPECÍFICO: Definição de terapia ocupacional. Fundamentos de Terapia Ocupacional. 
Tratamento. A Atividade Humana e a Terapia Ocupacional. Métodos e meios de tratamento: da 
prevenção, às ações curativas e de reabilitação. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas, 
mentais e sensoriais. Terapia Ocupacional nas disfunções psico-sociais. O Terapeuta 
Ocupacional no contexto da educação e saúde. Transtorno mental: definição, discriminação e 
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freqüência. Lei Federal Nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Portaria Nº336/GM, de 19 de fevereiro 
de 2002. CAPS - tipos, sua implantação, história, objetivos, diretrizes, princípios e legislação. 

 

TECNICO EM ENFERMAGEM 

ESPECIFICO: Manutenção e necessidade de saúde. Enfermagem no mundo atual – conceitos e 
implementações. O processo de enfermagem. Educação/orientação à saúde do paciente. 
Problemas éticos da enfermagem. Promoção de saúde. Avaliação de saúde do cliente/paciente - 
Entrevista clínica: A história de sanidade. Exame físico e avaliação nutricional. Conceitos 
biofísicos e psicossociais relacionados com a saúde e a doença. Resposta humana à doença. 
Estágios da doença. Adaptação à doença. Estratégias de superação. Avaliação das necessidades 
psicossociais. Aspectos de comunicação. Reações dos enfermos à doença. Conceitos e 
exigências no cuidado do paciente - A pessoa que sente dor. Avaliação de enfermagem. 
Intervenção de enfermagem. Medicamentos para alívio da dor. Orientação do paciente e cuidados 
domiciliares. Código de Deontologia da Enfermagem. Epidemiologia – Imunização. Fundamentos 
de Enfremagem. Saúde da Mulher, criança e adulto. Princípios e diretrizes do SUS. Condutas do 
Técnico de Enfermagem na Saúde Mental – intervenções, sinais e sintomas. Código da Ética 
Profissional - Princípios Básicos e Regulamentação do Exercício Profissional. Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 

TECNICO EM HIGIENE DENTAL 

ESPECIFICO: Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos 
moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimento da 
fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária 
através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. 
Morfologia da dentição. Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática 
odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e 
colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença 
periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção; Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 
terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso 
de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas 
intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal; Técnicas 
de isolamento do campo operatório. Técnicas para esterilização de material. Proteção do 
complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de 
vitalidade pulpar.  Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas 
educativos em saúde bucal; Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 
odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. Sistema Único de 
Saúde. Programa Brasil Sorridente. Educação em Saúde. 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA. 
01.- Confronto e Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 02.- Emprego de 
tempos e modos verbais. 03.- Colocação linguagem. 04.- Flexão Nominal e Verbal 05.- 
Orações Subordinadas e Coordenadas. 06.- Pronomes: Emprego, formas de tratamento e 
colocação. 
07.- Termos Acessórios da Oração e Vocativos. 
 08.- Termos Essenciais da Oração. 09.- Termos Integrantes da Oração. 10. - 
FONOLOGIA:- Conceitos básicos, Classificação dos fonemas, Sílabas, Encontros 
Vocálicos, Encontros Consonantais, Dígrafos e Divisão Silábica. 11. - ORTOGRAFIA:- 
Conceitos básicos, O Alfabeto português e Orientações ortográficas. 12. - 
ACENTUAÇÃO:- Conceitos básicos, Acentuação tônica, Acentuação gráfica, Os acentos, 
Aspectos genéricos das regras de acentuação, As regras básicas, As regras especiais, 
Hiatos, Ditongos, Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos e Acentos diferenciais. 
13. - MORFOLOGIA:- Estrutura e formação das palavras, Conceitos básicos, Processos 
de formação das palavras, Derivação e composição, Prefixos, Sufixos, Composição, Tipos 
de Composição, Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares e Classes de palavras. 14. - 
SINTAXE:- Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, Termos 
Acessórios da Oração e Vocativos, Orações Subordinadas e Coordenadas, Concordância 
Verbal e Nominal, Regência Verbal e Nominal, Colocação dos Termos da Oração, 
Colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, funções e 
emprego “que” e “se”. 15. - PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA:- O uso do hífen, 
O uso da Crase, Emprego dos Sinais de Pontuação, Interpretação e análise de textos. 
 
 
MATEMÁTICA 
01. – Análise combinatória. 02. – Conjunto de números reais. 03. – Equações de 1º e 2º 
Grau, exponencial, logarítmica (resolução de problemas). 04. – Geometria Analítica: 
Equação da reta, Área e Perímetro de Polígonos. 05. – Equações fracionárias e 
exponenciais. 
06. – Função logarítmica. 07. – Geometria Plana e Espacial: Área, Perímetro e Volume. 
 08.– Grandezas Proporcionais. 09. – Porcentagem e Juros Simples. 10. – MDC e MMC.  
11. –Operação com números inteiros e fracionários. 12. – Seqüência: PA (Progressão 
Aritmética) e PG: (Progressão Geométrica). 13. – Probabilidade. 14. - Radicais 
propriedades e Operações.  
15. – Raiz quadrada.  
16. – Regra de três simples e composta.  
17. – Sistema de medidas:- comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e 
volume. 18. – Sistemas Lineares, com duas ou mais incógnitas. 19. – Sistema Monetário 
Nacional (Real).  
20. –Trigonometria no triangulo Retângulo. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 
segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com 
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
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contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, 
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música. Esportes  e teatro. Aspectos 
culturais, geográficos, turísticos, econômicos e demográficos do Município de Apucarana, 
Noções de informática 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PORTUGUÊS: Interpretação e compreensão de texto. Tipos de textos. Crase. Acentuação gráfica. 
Sinais de pontuação. Ortografia. Tipos de pronomes. Adjetivo – Primitivo, derivado, simples e 
composto. Flexões do adjetivo – Gênero, número e grau. Substantivo – primitivo ou derivado, 
simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Objeto direto e indireto. Regência 
verbal e nominal.  Verbo. Concordância verbal e nominal. Predicado Verbal e Nominal. Encontros 
vocálicos e consonantais. Análise morfológica dos vocábulos: substantivo artigo, adjetivo, 
numeral, advérbio, preposição, conjunção, interjeição.  Análise sintática dos termos da oração: 
termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios, orações e 
período. Orações coordenadas, intercaladas e subordinadas.   

MATEMÁTICA: Razão. Proporção. Juros simples e composto. Porcentagem. Sistema de equação 
de 1º e 2º grau. Equação de 1º e 2º grau. As quatro operações. Figuras geométricas – cálculo de 
áreas.  Teoria dos conjuntos. Regra de três simples e composta. Máximo Divisor Comum e 
Mínimo Múltiplo Comum. Operações com números decimais - dízimas. Frações. Teoria dos 
conjuntos. Conjuntos numéricos. Teoria das funções: função do 1º e 2º graus. Produtos notáveis - 
fatoração. Matrizes: operações, determinantes, problemas de aplicação.   

 

CONHECIMENTO GERAL: Atualidades do Brasil e Estado do Paraná. Paraná - clima, relevo, 
hidrografia, localização, vegetação e Governadores. Geografia do Brasil – Relevo, clima, 
hidrografia e vegetação. Região Sul do Brasil. Estados e Capitais. Relações com o trabalho e ética 
profissional. Direitos dos Portadores de Deficiência. Constituição Federal nos assuntos 
relacionados aos direitos e deveres do cidadão, administração pública, serviço público e 
previdência social.  

RECEPCINONISTA 

PORTUGUÊS: Interpretação e compreensão de texto. Tipos de textos. Crase. Acentuação gráfica. 
Sinais de pontuação. Ortografia. Tipos de pronomes. Adjetivo – Primitivo, derivado, simples e 
composto. Flexões do adjetivo – Gênero, número e grau. Substantivo – primitivo ou derivado, 
simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Objeto direto e indireto. Regência 
verbal e nominal.  Verbo. Concordância verbal e nominal. Predicado Verbal e Nominal. Encontros 
vocálicos e consonantais. Análise morfológica dos vocábulos: substantivo artigo, adjetivo, 
numeral, advérbio, preposição, conjunção, interjeição.  Análise sintática dos termos da oração: 
termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios, orações e 
período. Orações coordenadas, intercaladas e subordinadas.   

MATEMÁTICA: Razão. Proporção. Juros simples e composto. Porcentagem. Sistema de equação 
de 1º e 2º grau. Equação de 1º e 2º grau. As quatro operações. Figuras geométricas – cálculo de 
áreas.  Teoria dos conjuntos. Regra de três simples e composta. Máximo Divisor Comum e 
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Mínimo Múltiplo Comum. Operações com números decimais - dízimas. Frações. Teoria dos 
conjuntos. Conjuntos numéricos. Teoria das funções: função do 1º e 2º graus. Produtos notáveis - 
fatoração. Matrizes: operações, determinantes, problemas de aplicação.   

 

CONHECIMENTO GERAL: Atualidades do Brasil e Estado do Paraná. Paraná - clima, relevo, 
hidrografia, localização, vegetação e Governadores. Geografia do Brasil – Relevo, clima, 
hidrografia e vegetação. Região Sul do Brasil. Estados e Capitais. Relações com o trabalho e ética 
profissional. Direitos dos Portadores de Deficiência. Constituição Federal nos assuntos 
relacionados aos direitos e deveres do cidadão, administração pública, serviço público e 
previdência social. Conhecimentos de Informática 
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