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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ALFABETIZAÇÃO 

 

CARGOS: AGENTE DE COPA E LIMPEZA; AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; VIGIA; 
AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO; MOTORISTA; OPERADOR DE TRATOR DE 

PNEUS; MECÂNICO; OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS;  
 
I - PORTUGUÊS: 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática. 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. 
 
 
II - MATEMÁTICA: 
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais - resolução de problemas sobre 
as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, 
arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: 
comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo - transformações - problemas; velocidade; 
tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional  - Real; Perímetro e área de 
quadrado e  retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
 
Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Município de Calmon: 
localização, limites, população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos 
relevantes ocorridos em 2009 e 2010, 2011 no Brasil, inclusive no Município de Calmon. 
 
 
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 AGENTE DE COPA E LIMPEZA 
 Serviços de copa e cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de 
produtos.  Equipamentos de segurança.  Telefones de emergência. Limpeza e higienização de 
ambientes, de utensílios e equipamentos de cozinha. Cultivo de legumes, hortaliças. Noção de 
jardinagem. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais 
gerais). Atribuições do cargo. 
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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas e veículos. Ferramentas, 
equipamentos, utensílios, técnicas e normas de segurança empregadas nos trabalhos de limpeza 
e conservação de logradouros públicos.  Equipamentos de segurança. Técnicas aplicadas nos 
serviços de semeadura, plantio, poda, produção de mudas para florestamento e reflorestamento e 
cultivo de hortas públicas. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições 
do cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde – 
EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais 
gerais). Atribuições do cargo. 
 

 VIGIA 
Serviços de vigilância, portaria, controle de veículos, segurança de pessoal, combate a incêndios 
e primeiros socorros. Proceder à vigilância diurna e noturna nas dependências dos edifícios e 
áreas próximas: cuidados básicos essenciais. Comunicação; normas de Segurança do Trabalho e 
Higiene; noções de hierarquia; noções de segurança; conhecimento dos utensílios possíveis de 
utilização; conhecimento da função; formas de tratamento; atendimento ao público; telefones 
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Noções 
básicas de Relações Humanas no Trabalho. Ética no trabalho. Relacionamento inter-pessoal. 
Atribuições do cargo. 
 

 AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
 Equipamentos de segurança.  Telefones de emergência.. Atribuições do cargo. Saúde: riscos de 
contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde – EPI (Equipamento de 
Proteção Individual); Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de 
alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; Noções de segurança do trabalho: 
acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito de 
proteção e equipamentos de proteção. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria e 
marcenaria e reparos em alvenaria.  Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados 
à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Organização do 
local de trabalho. Comportamento no local de trabalho.  Estradas: drenagem, obras especiais, 
pontes, arruamento e pavimentação; fundações superficiais e profundas; Princípios básicos de 
construção. Atribuições do cargo. 
 
 
MOTORISTA 
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos 
obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de 
aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. 
Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. 
Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 
falhas. Engrenagens. Simbologia.  
 

 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS 
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Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); 
sistemas de freios: funcionamento de freios, freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 
motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de 
motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, 
partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71,  80 a 90, 91 a 95,  144, 161 a 
255 e artigos 256 a 268). Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de 
Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. 
Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia.  
 

 MECÂNICO 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); 
sistemas de freios: funcionamento de freios, freios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 
motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de 
motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, 
partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); Motores e Máquinas – 
conceitos gerais. Classificação dos motores. Sistemas de Ignição. Sistema de Lubrificação. 
Sistemas de Refrigeração. Combustíveis. Conhecimentos de mecânica em veículos automotores: 
Classificação; Motor de combustão interna; Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; 
Motores à Diesel; Sistema completo de carburação simples e dupla; Processo de injeção 
eletrônica de combustível; Processo de lubrificação de Motores; Refrigeração de motores; 
Sistema de transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi e carroceria; 
Sistema de suspensão; Órgãos de rodagem; Sistemas de Suspensão de veículos. 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de 
mecânica de automóveis e máquinas pesadas; Funcionamento dos principais componentes de 
um motor à combustão; Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um motor 
à combustão; Parte elétrica de automóveis e caminhões; Sistema de suspensão e frenagem de 
automóveis e caminhões. 
 

 OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); 
sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 
motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de 
motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, 
partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); operação prática com 
máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 
e artigos 256 a 268). Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de 
Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
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adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. 
Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia.  
 
 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL 2° GRAU 

 

CARGOS: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; AGENTE 
ADMINISTRATIVO, AGENTE DE RECEPÇÃO;  AGENTE DE  DEFESA CIVIL; AGENTE 

FINANCEIRO;  AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; AGENTE DE RECURSOS HUMANOS; 
TESOUREIRO;  TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM CONTABILIDADE;  

 
I - PORTUGUÊS: 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 
de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 
Literatura. 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. 
 
II - MATEMÁTICA: 

 
Potenciação;  Radiciação;  Regra de Três;  Porcentagem;  Produtos Notáveis e Fatoração;  
Equações;  Conjuntos;  Função 1° Parte;  Função Exponencial;  Logaritmo;  Matrizes; 
Determinantes; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; Fatorial e Número 
Binomial;  Análise Combinatória: Arranjo Simples; Análise Combinatória: Permutação Simples; 
Combinações Simples; Permutação com Repetição;  Probabilidade;  Geometria Plana;  Ângulos;  
Triângulos;  Paralelas Transversais e Ângulos;  Elementos Notáveis de Triângulo;  Desigualdades 
Triangulares; Polígonos; Quadriláteros Notáveis; Circunferência; Arco e Triângulo; (TTR) 
Teorema do Triângulo Retângulo e (TQR) Teorema do Quadrilátero Inscrito e circunscrito; 
Paralelas e Transversais; Triângulos Semelhantes; Potência de Ponto; Triângulo Retângulo; 
Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo; Revisão: Geometria; Teorema dos Senos; 
Teorema dos Co-senos e Natureza de um Triângulo; Polígonos Regulares; Polígonos Regulares 
e Circunferência;  Áreas das Figuras Planas;  Geometria Analítica; O Determinante na Analítica; A 
Reta no Plano Cartesiano; Paralelismo e Perpendicularismo;  Posições Relativas de Duas Retas 
e Distância de um Ponto a uma Reta; – Circunferência; Geometria Espacial Métrica: Prisma; 
Prisma Regular; Pirâmide; Secção Transversal: Tronco de Pirâmide; Cilindro de Rotação (ou 
Revolução); Cone de Rotação (ou Revolução); Esferas, Superfície Esférica, Cunha e Fuso; 
Trigonometria: Relações Fundamentais e Auxiliares; Adição e Subtração de Arcos;  Funções 
Trigonométricas. 
 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
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Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Estado de Santa Catarina: 
localização, limites, população, regiões e municípios. Município de Calmon: localização, limites, 
população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos 
em 2009, 2010 e 2011 no Brasil, no Estado, inclusive no Município de Calmon. Análise de tópicos 
relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
esportes, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas 
inter-relações e suas vinculações históricas. Meio Ambiente. 
 
 
 
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Conhecimento e saúde bucal e procedimentos preventivos, conhecimento a cerca de materiais 
dentários utilizados, noções básicas de restauração, polimento e alisamento. Conhecimento em 
relações interpessoais de atendimento ao público e conhecimento dos diversos procedimentos 
efetuado pelo Odontólogo. Conhecimentos sobre o PSF – Programa Saúde da Família. 
Biossegurança e controle da infecção; Esterilização do Instrumental; Instrumentação; 
Comunicação e expressão no contexto técnico; Relações interpessoais; Noções de materiais 
dentários; Agendamento e controle da clientela atendida; Boas maneiras.  Noções de Informática. 
Lei Federal 8.080/90, Lei Federal 8.142/90.  
 
 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e arquivo; 
classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; redação  oficial; 
processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e controle de 
estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos 
órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, 
sigilo e postura; noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas 
básicas de software para microcomputador e aplicativos para elaboração de testos, planilhas 
eletrônicas e bancos de dados. Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de 
teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio 
eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos e municipais. 
Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário; Higiene e segurança do trabalho; 
Estrutura Administrativa Municipal. Constituição Federal do Brasil, artigos 37, 38 e 39. 
 
 

 AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e arquivo; 
classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; processos 
administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e controle de estoques e 
almoxarifado; organização administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; 
qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, sigilo e 
postura; noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de 
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software para microcomputador e aplicativos para elaboração de testos, planilhas eletrônicas e 
bancos de dados. Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções 
elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, 
Conhecimentos Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos e municipais. 
Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário;  Estrutura Administrativa Municipal. 
Noções Básicas de Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Noções 
básicas sobre licitações (Lei 8.666/93 e alterações posteriores  e Lei 10.520/2002). Constituição 
Federal, artigos, 37, 38, 39, 40 e 41. Direito Tributário: tipos de tributos; crédito tributário, 
lançamento 
 
 

 AGENTE DE RECEPÇÃO 
Ética profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, 
pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas 
ao setor específico. Comunicação - Elementos da comunicação, emissor e receptor; 
Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas, Interurbanas – classes de 
chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; 
Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Fraseologia adequada para o recepcionista. 
Redação e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de 
documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado, declaração, 
despacho, portaria, requerimento, circular e etc.; Noções de Arquivo: organização de arquivos e 
protocolos; Recepção e despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Noções 
básicas de administração pública e direitos e deveres do servidor público. Noções de operação de 
Microcomputadores: Microsoft Office (Windows Word, Excel, Access e PowerPoint). Conceitos e 
serviços relacionados à Internet e à intranet. 
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL: 

 Sistema Nacional de Defesa Civil. Sistema Estadual de Defesa Civil. Relatório de Primeiro 
Atendimento e Avaliação de Danos. Lixiviação Urbana. Lesões Ambientais Urbanas: lixo, 
pichação, dejetos urbanos, áreas de proteção ambiental na zona urbana. Operações em 
enchentes: cuidados, riscos mais comuns, atendimento a pessoas ilhadas. Operações de 
Salvamento; Avaliação de danos estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de 
queda de estruturas de alvenaria; sinais externos de movimentação de taludes. Primeiros 
Socorros: Noções básicas de anatomia; avaliação do local de ocorrência; biosseguranca; 
cinemática do trauma; Oxigenioterapia; Avaliação de vitimas; Reanimação cardiopulmonar; 
Movimentação e transporte de acidentados; Hemorragias e ferimentos em tecidos moles; 
traumatismos de extremidades; traumatismos em gestantes, idosos e pediátricos; Queimaduras; 
intoxicações; Afogamento e quase afogamento; infarto agudo do miocárdio; angina pectoris, 
acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório e crise hipertensiva; emergências 
respiratórias; convulsão; abdômen agudo; diabetes; Parto emergencial; triagem de vitimas; 
vitimas com necessidades especiais; distúrbios de comportamento. 
 

 AGENTE FINANCEIRO 
Noções de contabilidade geral e custos. Conciliação bancária e contábil. Contas a pagar e 
receber. Fluxo de caixa e rotinas administrativas. Emissão de nota fiscal, faturamento e arquivo 
de documentos. Noções de matemática financeira. Noções de cálculo de juros simples e 
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composto. Análise de documentos. Relatórios gerenciais. Pesquisas. Faturamento. Retenção e 
recolhimento de impostos e contribuições. Cálculo de tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e 
INSS. Prescrição de dívidas. Negociação com fornecedores. Entrada e saída de notas fiscais. 
Baixa e liquidação de títulos. Cadastro e análise de crédito. Cálculos de juros de mora, multa, 
descontos. Prazo de pagamento. Noções básicas de administração pública e direitos e deveres 
do servidor público. Noções de operação de Microcomputadores: Microsoft Office (Windows 
Word, Excel, Access e PowerPoint). Conceitos e serviços relacionados à Internet e à intranet. 
 
 

 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva e 
metodologia epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e sua 
ação no controle de doenças. Doenças transmissíveis e modos de transmissão Saúde materno-
infantil. Programas de imunização. Eficácia de vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde e 
Nutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária Sistema único de saúde. Consciência local e global 
relativas ao meio ambiente e a sua proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a 
realidade cotidiana. Compreensão dos problemas ambientais que afetam a vida da comunidade, 
do município, do estado, do país e do planeta. Relação entre as questões políticas, econômicas e 
sociais e as questões ambientais. Atribuições da Vigilância Sanitária.  Conceito: 
área de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e 
documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias Alimento: manipulação, 
armazenamento, transporte, saúde do trabalhador e edificações. Legislação municipal. Doenças 
Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, 
armazenamento e transporte; saúde do trabalhador; NORMAS FEDERAIS CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA DE 1988; Título I; Título II; Título III; Cap. VII, Seção I e II; Título VIII; Cap. II, Seção 

II e Cap. VI; LEI 8.080/90; LEI 9.782/99 e MED. PROV. 2.190‐34 de 23 de agosto de 2001. 

NORMAS ESTADUAIS: LEI 6.320/83; Decreto 24.622/84; Decreto 31.455/87; Decreto e Decreto 
23.663/84. 
 

 AGENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Levantamento e análise de necessidades da empresa na área de RH. Atividades para 
implantação e/ou desenvolvimento de plano de carreira, programas de treinamento e 
desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de benefícios, segurança do trabalho, etc. 
técnicas de treinamento, motivação dos funcionários e aumento da produtividade. Planejamento 
orçamentário e estatístico de recursos humanos. Descrição de cargos e estudo de remuneração. 
Mapeamentos de processos, descrições e avaliações de cargos. Administração, treinamento, 
medições, elaboração de indicadores. Recrutamento e seleção. Testes Psicológicos. Pesquisa de 
clima organizacional. Aplicação de dinâmicas de grupo e jogos. Serviços e rotinas de protocolo, 
expedição e arquivo; classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; 
redação oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; qualidade no 
atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura; noções 
de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para 
microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e banco de dados. 
Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções elementares do 
Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos 
Básicos de Internet. Constituição Federal artigos, 37,38,39,40 e 41. 
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 TESOUREIRO 
Plano Plurianual; Proposta orçamentária e orçamento público; Lei orçamentária; Previsão e realização 
da receita; receita pública e despesa pública; licitações; empenho da despesa; administração direta e 
indireta; divida ativa; pagamentos em cheques; tipos de cheques; Lei de responsabilidade fiscal; 
fontes de receitas e despesas; Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; processos administrativos: formação, 
autuação e tramitação; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização 
administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao 
público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura; noções de microinformática; 
conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para microcomputador e 
aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e banco de dados. Conhecimentos 
Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do 
Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet. Noções de 
serviços administrativos e municipais; Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário; 
Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; 
Higiene e segurança do trabalho; Estrutura Administrativa Municipal.  
 

 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção); Instrumentos 
cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; Calendário de Vacinas; 
Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras e Picadas venenosas; 
Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na saúde pública; Didática aplicada à 
enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do 
exercício profissional; 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 cardiorespiratória, 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, pré-parto, 
parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido 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. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde da 
mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde da 
família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias Legislação da 
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Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/1990 e Lei 
n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. 
Conhecimentos inerentes ao ESF. 
 

 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Contabilidade Geral: Conceito, princípios contábeis. Contas: conceito, função, funcionamento, 

teoria das contas, classificação das contas. Plano de Contas: conceito, finalidades, 

características, planificação contábil. Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros 

de escrituração, formalidades na escrituração contábil. Lançamento: conceito, critérios para 

debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis. 

Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes,periodicidade. Apuração do Resultado 

do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes. 

Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial. Correção 

Monetária: conceito, obrigatoriedade,métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta 

resultado da correção monetária. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas 

de contabilização, regimes contábeis. Orçamento Público: definição e princípios orçamentários. 

Formas de Tributação das Pessoas Jurídicas: Simples da união, lucro presumido, lucro arbitrado 

e lucro real. Planejamento tributário. Lei de Licitações e Contratos Administrativos ‐ Licitação 

Pública: Conceito, Princípios, Editais, Modalidades, Prazos e Dispensa e Inexigibilidade, 

Contratos, Publicação, Alterações, Inexecução ou Rescisão, Pregão. Controle Interno e Externo e 

as Contas Governamentais: Controle Interno, Controle Externo, Tomada de Contas e Prestação 

de Contas. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL DE 3. GRAU 
 

 CARGOS: AGENTE DE CONTROLE INTERNO; AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO; 
ASSISTENTE SOCIAL; PSICÓLOGO; ENFERMEIRO; ENGENHEIRO CIVIL; FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO; FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO; MÉDICO VETERINÁRIO; 
NUTRICIONISTA; ODONTÓLOGO; CONTADOR; ADVOGADO; MÉDICO; 
 
I - PORTUGUÊS: 
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 
pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, 
Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos 
Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções da Linguagem. Compreensão e 
interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e 
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emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 
Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos. 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. 
 
II - MATEMÁTICA: 
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. 
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e 
sistema de equações. Problemas. Raízes e Matrizes. 
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
Brasil:  localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Município de Calmon: 
localização, limites,  população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos 
relevantes ocorridos em 2009, 2010 e 2011 no Brasil, inclusive no Município de Calmon. Análise  
de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, esportes, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia, suas inter-relações e suas  vinculações históricas. Meio Ambiente. 
 
 
IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

 AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais; e, direito financeiro, tributário e 
comercial, competências federativas (União, Estados e Municípios), Sistema Tributário Nacional; 
Código Tributário Nacional. Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 
8.883/94 e suas atualizações, Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; 
Lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003. Contabilidade Pública: Princípios Contábeis 
Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patrimônio: Componentes 
Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos Contábeis e 
Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e 
Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de Contas. 
Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. 
Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de operações 
típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de 
Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço 
Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação 
das Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. 
Levantamento do Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: 
Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. 
Contabilidade Pública. Matéria Administrativa: Organização administrativa do Município: 
administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. 
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Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e 
discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, revogação e 
anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, 
peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes 
Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas constitucionais 
concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; 
responsabilidades dos servidores públicos. Serviços públicos: conceito e classificação; 
regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do usuário; competências para 
prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e autorizações; 
convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens 
públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, 
impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela Administração; 
terras públicas; águas públicas; jazidas; florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio histórico; 
proteção ambiental. Responsabilidade civil da Administração. 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. 

 PSICÓLOGO 
Relações Humanas. Ética no serviço público. Qualidade no atendimento ao público. Trabalho em 
equipe. Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica, instrumentos de avaliação, 
avaliação e interpretação de resultados. Ética profissional. Teorias de personalidade. 
Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de problemas 
específicos. Noções de psicologia organizacional. Rotação de pessoal. Absenteísmo. Estrutura 
organizacional. Gestão de pessoas (recrutamento e seleção na Administração Pública, 
identificação de talentos, domínio de competências, avaliação e gestão de desempenho). 
Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho.Mudança organizacional. Qualidade 
de vida. Integração de funcionários portadores de necessidades especiais. Equipe e grupos de 
trabalho. Comunicação, liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. 
Relacionamento interpessoal. Equipes multidisciplinares. Avaliação de desempenho: objetivos, 
métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: objetivo e métodos. Treinamento: 
levantamento de necessidade, planejamento, execução e avaliação. O papel do psicólogo na 
equipe de cuidados básicos à saúde.   
 

 FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 
Morfologia – Tipos morfológicos fundamentais das bactérias; Principais modalidades de 

agrupamentos; Métodos de coloração – Gram Ziehl, e Neisser; Preparação de lâminas coradas; 

Exame e recolhimento dos  tipos morfológicos;  Verificação  da  motilidade;  Exame  em  gota 

 pendente;  Meios  de Cultura: Principais meios  de  cultura:  orgânicos,  sintéticos,  seletivos  e 

 diferenciais;  Elementos que  entram  na composição  dos  meios  básicos;  Técnica  geral  de 

 preparo  dos  meios de  cultura;  Determinação e  ajuste  de  pH,  filtração,  clarificação  e 

 distribuição; Esterilização:  Principais  métodos  de esterilização  e  suas  aplicações 

 particulares; emprego  do  calor  úmido  –  autoclave,  fervura, calor  fluente,  pasteurização  e 

tindalização. Emprego do calor seco, flambagem, forno de Pasteur; Filtrações; Técnica 



 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON 

 

bacteriológica geral: Semeaduras em vários meios; Reciclagem; Isolamento de  colônias;   

Reações  de  fixação  do  complemento:  Reação  de  Wassermann; Elementos  de 

 Wassermann;  Antígenos,  soro,  complemento,  sistema  hemolítico; Técnica  geral da  reação; 

 Generalidades  sobre  outras  reações  de  fixação  de complemento;  Exames  de material 

 suspeito  de  Tuberculose  e  Hanseníase;. Exame de urina: Caracteres normais; exames 

químicos e microscópicos do sedimento; Determinação de cloretos; Determinação de uréia; 

Determinação de fosfato, de ácido úrico; Exame de  sangue:  determinação  de  glicose, 

 determinação  de  uréia,  determinação de cloretos,  índice  glóbulo‐plasmático,  determinação 

 de  cálcio,  determinação  de  ferro (hemoglobina),  determinação  de  reserva  alcalina, Testes 

sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, 

rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV;  Padronização e protocolos de medicamentos.  Ciclo vital 

dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários 

intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos.  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. Farmacologia- Interações medicamentosas, 

agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, 

cardiotônicos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, antibióticos, psicotrópicos, receptores 

biológicos, farmacocinética, farmacodinâmica. 

 FISIOTERAPEUTA 
Propedêutica  fisioterapêutica.  Fisioterapia  reumatológica  nas:  síndromes  dolorosas, 
osteoartrite,  osteopenias,  artrites  microcristalinas,  nas  artrites  infecciosas  e  fisioterapia  nas 
doenças  inflamatórias  do  tecido  conjuntivo.  Fisioterapia  ortopédica  e  traumatológica: 
Tratamento  fisioterapêutico  nas  Alterações  posturais  e  deformidades  angulares  dos  MMII; 
Lesões  traumáticas  e  artroplastias  dos  MMSS  e  MMII;  Lesões  às  estruturas  ósseas  e  de 
tecidos  moles  do  joelho;  Fisioterapia  nas  sinovectomias,  tenorrafias  e  transferências 
tendinosas;  Tratamento  fisioterapêutico  nas  lesões  teciduais.  Fisioterapia  pneumofuncional: 
Análise  de  gases  (gasometria);  Oxigenoterapia  e  aerossolterapia;  Terapia  desobstrutiva; 
Terapia  de  expansão  pulmonar;  Fisioterapia  nas  cirurgias  abdominais  e  torácicas; 
Reabilitação  pulmonar;  Espirometria;  Fisioterapia  respiratória  em  Pediatria;  Introdução  à 
ventilação  mecânica;  Fisioterapia  nos  distúrbios  do  sono.  Fisioterapia  Cardiovascular: 
Adaptações  cardiovasculares  ao  exercício  físico;  Ergometria  e  análise  de  testes 

ergométricos; Reabilitação  precoce  do  paciente  infartado  e  pré  e  pós‐operatório  da 

 cirurgia cardíaca;  Fisioterapia  nas  arteriopatias  e  venopatias;  Reabilitação  do  paciente 
 amputado; Fisioterapia  nas  linfopatias  dos  membros  inferiores;  Reabilitação  das  pacientes 
mastectomizadas.  Fisioterapia  Desportiva:  Treinamento  de  flexibilidade  na  prevenção  de 
lesão  desportiva;  Tratamento  fisioterapêutico  nas  lesões  desportivas;  Fisioterapia  desportiva 
em  atletas  com  deficiência.  Fisioterapia  Neurofuncional:  Desenvolvimento  neuropsicomotor 
normal  e  anormal  na  paralisia  cerebral;  Fisioterapia  nas  distrofias  musculares;  Fisioterapia 
na  espinha  bífida;  Fisioterapia  nas  lesões  encefálicas  adquiridas;  Estimulação  psicomotora 
precoce;  Síndrome  de  Down;  Poliomielite;  Pé  torto  congênito;  Má  formação  congênita; 
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Luxação  congênita  do  quadril;  Lesões  do  plexo  braquial;  Facilitação  neuromuscular 

proprioceptiva  (FNP)  –  Kabat  Knott‐Voss;  Método  neuroevolutivo  –  Bobath;  Facilitação 

central  –  Brunnstrom;  Estimulação  periférica  cutânea  –  Rood;  Hidroterapia  no  paciente 
neurológico;  Hemiplegias  nos  A.V.C.s;  Lesões  medulares:  traumáticas  e  não  traumáticas; 

Traumatismos crânioencefálicos  (TCEs);  Neuropatias  periféricas  ‐ Polineuropatias  (infecciosa 

–Síndrome  de  Güillian  Barre;  alcoólica;  tóxica;  metabólica)  Paralisia  facial  periférica  e 
Lesões  isoladas  dos  nervos  periféricos  (radial,  ulnar,  ciático  poplíteo  externo);  Distúrbios 
cerebelares:  ataxia;  Doenças  degenerativas:  síndrome  de  Parkinson,  esclerose  múltipla  e 
doença  de  Alzheimer;  Tumores  cerebrais;  Síndrome  da  Imuno  Deficiência  Adquirida 
 (AIDS). Fisioterapia em Ginecologia:  Fisioterapia  nas  síndromes  menstruais;  Reeducação 
 perineal;     Fisioterapia  em  cirurgia  ginecológica;  Fisioterapia  na  paciente  mastectomizada; 

 Exercício terapêutico  e  atividade  física  na  gestação;  Fisioterapia  no  pré‐natal;  Fisioterapia 

 na gestação de  risco;  Atuação  fisioterapêutica  no  pré‐parto;  Fisioterapia  no  puerpério. 

Fisioterapia  em Ginecologia: Teorias  do  envelhecimento;  Alterações  biológicas  do  idoso; 
Principais  distúrbios dos  sistemas  orgânicos  e  imunológico  do  idoso;  Fisioterapia  na  doença 
de  Parkinson; Fisioterapia  na  doença  de  Alzheimer;  Fisioterapia  na  esclerose  múltipla; 
Fisioterapia  na  atacia  de  Friedrich;  Fisioterapia  na  doença  de  Dick;  Fisioterapia  na  Coreia 
de  Huntington;  Fisioterapia  na  neuropatia  diabética. 
  

 FONOAUDIÓLOGO 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos 
Órgãos da Fala e da Audição.  Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e 
suas implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica 
Infantil  Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. 
Distúrbio Psiquiátrico. Lingüística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e 
motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. 

Aspectos psico‐sociais dos indivíduos considerados excepcionais. Classificação das 

excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física.  Audiologia: Avaliação audiológica completa 
Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das 
principais teorias psicolingüísticas:   Comportamental   (Skiner);    Construtivista   (Piaget);   
Inatista Chomsky)   e   Sociointeracionista   (Vygotsky).   Etapas  de aquisição da linguagem: 

fonéticoﾁfonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento 

da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: 
Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky).  Etapas de aquisição da linguagem escrita.  Teorias, Técnicas, Avaliação 
e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição 
Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos  e  papéis.  A instituição e a equipe 
multi  e interdisciplinar. 
 

 NUTRICIONISTA 
Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídio, Vitaminas e Minerais – Digestão, Absorção, 
Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função e Recomendações. Dietoterapia nas 
diversas patologias: cardiovasculares, renais, sistema digestório, trauma, sepse, queimadura, 
diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica.  Nutrição em obstetrícia e pediatria. 
Aleitamento materno e Alimentação complementar. Técnica Dietética: conceito, classificação e 
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características; pré – preparo e preparo dos alimentos. Administração em Serviços de 
Alimentação: Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação 
e Nutrição. Contaminação de Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos 
Contaminantes de Alimentos e Produtores de Toxiinfecções. Alteração de Alimentos: Causas de 
Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por Microorganismos. Legislação 
Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas e Avaliação da Qualidade. 
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, 
obesidade, anemia e hipovitaminose A. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN) – conceito, avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios 
nutricionais. Promoção da Alimentação Saudável. Administração em Serviços de Alimentação: 
Planejamento, Organização, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição. 
Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e por 
Microorganismos. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) – 
conceito, avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios nutricionais. Promoção 
da Alimentação Saudável.  Princípios Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção 
de Nutrientes; Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento; Nutrição para a 
Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças; Bases da Dietoterapia; Recomendações 
Nutricionais - Adulto e Pediatria; Necessidades Nutricionais - Adulto e Pediatria; Terapia 
Nutricional nas Enfermidades - Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional Enteral - Adulto e Pediatria; 
Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética; Alimentação e 
Nutrição; Produção de Alimentos; Microbiologia dos Alimentos; Contaminações de Alimentos; 
Controle de Qualidade. Código de Ética – Resolução CFN nº 334/2004; Resolução CFN nº 
390/2006 - Regulamenta a prescrição dietética de suplementos nutricionais pelo nutricionista e dá 
outras providências; Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento 
Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos”). 
 

 ODONTÓLOGO 
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde 
bucal. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares.Cariologia: etiologia, diagnóstico e 
tratamento da doença, cárie dentária com ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal. 
Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Patologia Periodontal, doenças 
gengivais e periodontal – diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos diagnósticos 
diferenciais. Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos. Lesões mais freqüentes da 
cavidade bucal: candidíase, gengivo – estomatite herpética, lesões herpéticas secundárias, sífilis 
e AIDS. Preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em dentística, proteção do 
complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical: características clínicas. Emergência e 
Urgência em odontologia.Traumatismo Dental, fraturas das coroas e raízes. Terapêutica 
Odontológica – analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em 
odontologia. Fluorterapia – uso sistêmico e tópico. Aspectos toxicológicos e clínicos. Educação e 
Saúde Bucal. Diagnóstico bucal: patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, 
placa bacteriana e doença periodontal. Métodos de prevenção da cárie e da doença periodontal. 
Flúor. Técnicas de anestesia intra-oral. Princípios básicos do atendimento em odontopediatria. 
Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais restauradores. Princípios gerais do preparo 
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cavitário. Hepatites virais (A, B e C). AIDS. Imunizações. Técnica da lavagem das mãos. Uso de 
barreiras protetoras. Conduta frente a acidentes de trabalho. Exame clínico e radiográfico. 
Classificação. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa. Lesões dos tecidos 
periodontais. Dentição permanente – diagnóstico e tratamento. Trinca do esmalte. Concussão. 
Subluxação. Luxação. Deslocamento completo do dente. 9. Ética e Legislação Profissional. O 
Programa de Saúde da Família. Avaliação da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade 
dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O Sistema Único de Saúde – SUS. Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil (art. 196 ao 200). Financiamento da saúde. Abordagem do processo saúde-
doença das famílias e do coletivo. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do 
conjunto de atribuições do Cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.  
 

 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
Noções sobre princípios orçamentários e contábeis: Plano Plurianual; Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64 – 

Contabilidade Pública. Noções sobre processo orçamentário: Elaboração; Estudo e Aprovação; 

Execução Orçamentária; Alteração Orçamentária; Avaliação. Noções sobre licitações: Legislação 

Atual; Noções sobre Gestão Patrimonial; Bens Móveis; Imóveis; Semoventes; Alienação de Bens 

Móveis. Noções sobre convênios, contratos e ajustes: Instrução Normativa Secretaria do Tesouro 

Nacional Nº 01 de 15/01/1997; Requisitos para Celebração de Convênios; Plano Anual de 

Trabalho; Metas e Ações; Prestação de Contas. Noções sobre gestão de pessoas: Legislação 

Trabalhista; Elaboração Folha de Pagamento e recolhimento de Encargos Sociais; Incorporação, 

integração, movimentação; desligamento de pessoal; Organização e atualização de cadastro dos 

empregados; Controle e registro de benefícios aos empregados. Noções sobre administração: 

Planejamento estratégico; Princípios do desenvolvimento organizacional; Elaboração e 

acompanhamento de projetos; Sistemas de informação; Modelagem de processos; Técnicas de 

aperfeiçoamento de processos; Gerenciamento da qualidade; Sistemas Integrados de Gestão; 

Gestão do conhecimento;  Responsabilidade social. organização administrativa dos serviços da 

Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição. 

A imagem profissional, sigilo e postura; Competências dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: 

organograma, luxograma; Higiene e segurança do trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. 

Noções Básicas de Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Licitações 

e Contratos Administrativos – Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei Federal n°. 

8.069/90. Direitos dos Trabalhadores (art.7° da Constituição Federal). Noções de Administração 

Pública (art.37 da C.F. e alterações). Direitos e Deveres dos Servidores Públicos (art.39 e 41 da 

C.F.). Previdência dos Servidores Públicos (art.40 da C.F. e alterações). 

 

 ASSISTENTE SOCIAL 
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. História do Serviço 
Social. Serviço Social e formação profissional. Metodologia do Serviço Social. Serviço Social e 
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Ética. A prática institucional do Serviço Social/Análise Institucional. A dimensão política da prática 
profissional. Questões sociais decorrentes da realidade família, criança, adolescente, idoso, 
deficiente, educação, saúde e previdência do trabalho. Pesquisa em Serviço Social. Atuação do 
Serviço Social na administração de políticas sociais. Planejamento. Serviço Social e 
interdisciplinaridade. Estatuto da Criança e do adolescente - Lei 8.069/90. Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso. 
Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e sua aplicação como 
política social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão 
social; O trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço Social e questão social; Instrumentos e 
técnicas na prática do Serviço Social; A pesquisa social e sua aplicação; Regulamentação da 
profissão e Código de Ética; Legislação da Política de Saúde; Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Constituição 
Federal/88 – artigos 6º ao 11; Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 
1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros e dá outras providências. 
Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências.Lei Federal 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a 
profissão de Assistente Social e dá outras providências. Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 
1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.  
 

 ENFERMEIRO 
Estratégia Saúde da Família (ESF) (PACS). Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, 

Composição, conservação ‐rede de frio, indicação e contra-indicação, prazo de validade após 

abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e 
operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 
Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência Integral à 
Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 
alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarréicas, infecções  respiratórias 
agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente Assistência Integral  à  Saúde  
da Mulher Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama e Cérvico - Uterino). 
Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso (Assistência  aos portadores de doenças 

Crônico - Degenerativas ‐Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso).  

Assistência Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  (Legislação, Patologias) Assistência  Integral à 
Saúde do Portador de Sofrimento Mental Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia, 
 Assistência Integral à Saúde do Portador de Doenças Transmissíveis (Programa de prevenção e 

Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐DST ‐AIDS, Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção 
ambiental, coletiva e individual (Limpeza, desinfecção, descontaminação). Educação em Saúde. 
Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. 
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 ENGENHEIRO CIVIL 
Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulico-
sanitárias, saneamento e dimensionamento de conjuntos moto-bomba. Orçamentos: qualificação 
de serviços, composição de preços, cronograma físico-financeiro, medições de serviços 
executados. Execução de obras: reconhecimento de cadastro de interferências, infra-estrutura, 
superestrutura, cobertura de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de 
recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de 
concreto aparente, estanqueidades de águas de infiltração. Conhecimento de informática, 
especificamente AutoCAD.  Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de 
materiais e estoques, análise de contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; 
Estruturais (em madeira, aço e concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas 
aplicações e execução das mesmas. Projetos e execução de instalações elétricas e Hidraúlicas 
em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). Planejamento Urbano e 
Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, Projetos Dimensionamentos e 
execução de obras de Saneamento Básico; Alvenaria; Revestimento; Pinturas e pisos (tipos, 
aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. Orçamentos: Composição de 
custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Canteiros de 
obras; construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço (inclusive 
noções de impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações de água, esgoto, 
eletricidade e telefone. Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, 
sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH). Noções de projetos e execução de 
pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e 
elaboração de orçamentos públicos. 
 
 

 MÉDICO VETERINÁRIO 
Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses de ocorrência em Santa Catarina: tuberculose, 
brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, 
hidatidose. Epidemiologia, diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e 
ecto- e endoparasitoses em bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, 
funcionamento e higiene dos estabelecimentos de alimentos de origem animal. Inspeção e 
tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Inspeção do animal leiteiro. 
Inspeção e tecnologia do leite, ovos, mel e seus derivados. Doenças infecciosas transmissíveis 
pela ingestão de carne de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Julgamento. Doenças 
parasitárias transmissíveis pela ingestão de carne de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. 
Julgamento. Toxinfecções alimentares causadas pela ingestão de alimentos de origem animal. 
Boas práticas de fabricação nas industrias de alimentos de origem animal. Etiologia, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamento das afecções cirúrgicas e clínicas de bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. 
Ginecologia, andrologia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos e equinos. 
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 CONTADOR 
Contabilidade: Conceito, Campo de Aplicação, Usuários. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: 
Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido. Equação Patrimonial e suas variações. Representação Gráfica 
dos Estados Patrimoniais. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Fatos Contábeis e 
Respectivas Variações Patrimoniais. Contas Contábeis: natureza e sua movimentação. 
Escrituração: Lançamentos Contábeis: Conceito, Funções e elementos essenciais. Livros de 
Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas 
correções. Critérios de avaliação de estoques. Provisões Aplicáveis. Tratamento de Receitas e 
Despesas Antecipadas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: obrigatoriedade e  
 
apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas, Critérios de 
Avaliação de Ativo e Passivo. Elaboração do Balanço Patrimonial  de acordo com a Lei n° 
6.404/76(Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do Exercício: Estrutura, 
Características  e Elaboração de acordo com a Lei n° 6.404/76. Apuração da Receita Líquida do 
Custo das Mercadorias Vendidas  e dos lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do 
Exercício, do Resultado do Exercício antes e depois da Provisão para o Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação 
dos Recursos: Conceito e elaboração em conformidade com a Lei 6.404/76. Demonstração do 
Fluxo de Caixa. Análise das Demonstrações Contábeis, Perícia e Auditoria - Normas Profissionais 
e Técnicas do Conselho Federal de Contabilidade. Constituição Federal. Regulamento do 
Imposto de Renda. PIS, COFINS, CSLL, Simples Nacional. Lei Complementar 116/03. Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações, Legislação sobre INSS, Instrução Normativa n° 
971/2009 da Receita Federal  e suas alterações, Regulamento do ISS municipal, Decreto 
Estadual de Encerramento do Exercício, Regulamento Estadual sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. Manual Operacional do SIAF. O Controle e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Despesa, Receita. Crédito Público frente a Lei 4.320/64. Lei 8.666/93 e 
suas alterações. Contabilidade Pública e seu campo de atuação. Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei 4.320/64: Lançamentos; Balancete de Verificação; Apuração do Resultado; Balanço 
Patrimonial Simplificado; Demonstração do Resultado Simplificado. Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
emitido pelo Ministério da Fazenda. 
 

 ADVOGADO  
Direito Constitucional: Constituição: supremacia da Constituição; aplicabilidade e interpretação 
das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais; classificação das 
normas constitucionais; classificação das constituições. Direitos e garantias fundamentais: direitos 
sociais; direitos políticos; partidos políticos; direitos de nacionalidade; tutela constitucional dos 
direitos e das liberdades. Organização do Estado brasileiro: União, estados federados, 

municípios, Distrito Federal e territórios; organização político‐administrativa; repartição de 
competências. Da Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos; dos militares 
dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do 
Supremo Tribunal Federal; dos Tribunais superiores; dos Tribunais e Juízes eleitorais e militares. 
Das funções essenciais à justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da 
Defensoria Pública. Dos orçamentos: o orçamento público: elaboração, acompanhamento, 
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fiscalização, créditos adicionais, créditos especiais, créditos extraordinários, créditos ilimitados e 
suplementares; plano plurianual; projeto de lei orçamentária anual: elaboração, acompanhamento 
e aprovação; princípios orçamentários; diretrizes orçamentárias; orçamentos anuais. Ordem 
econômica e financeira: princípios gerais da atividade econômica; tributação e orçamento. Direito 
Administrativo: Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécies e 
invalidação; anulação e revogação e prescrição. Controle da administração pública: controle 
administrativo; controle legislativo; controle judiciário; domínio público; bens públicos: 
classificação, administração e utilização. Contratos administrativos: conceito; peculiaridades; 
controle; formalização; execução; inexecução; licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa, 
exigibilidade, procedimentos, modalidades. Contratos de concessão de serviços públicos. 
Contratos de gestão. Agentes administrativos: investidura e exercício da função pública. 
Princípios básicos da administração: responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária 
e reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e civis; 
improbidade administrativa. Serviços públicos: conceito; classificação; regulamentação; formas e 
competência de prestação; concessão e autorização dos serviços públicos. Organização 
administrativa: administração direta e indireta, centralizada e descentralizada; autarquias; 
fundações; empresas públicas; sociedades de economia mista. Direito Civil: Lei de Introdução ao 
Código Civil: pessoas naturais e jurídicas, personalidade, capacidade, direitos de personalidade. 
Obrigações: modalidades; efeitos; extinção; inadimplemento; transmissão; contratos; obrigações 
por atos ilícitos; espécies de contratos; responsabilidade civil. Dos bens. Dos fatos e atos 
jurídicos. Do negócio jurídico. Prescrição e decadência. Direito Tributário: O Estado e o poder de 
tributar. Direito tributário: conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário 
Nacional: Impostos; Taxas; Normas gerais de direito tributário. Obrigação tributária: conceito; 
espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; 
capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário: conceito; natureza; lançamento; 
revisão, suspensão, extinção e exclusão; prescrição e decadência; repetição do indébito. Sistema 
Tributário Nacional: princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Impostos da União. 
Impostos dos estados e do Distrito Federal. Impostos dos municípios. Repartição das receitas 
tributárias. Código de Processo civil Brasileiro. 
 
MÉDICO 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa 
de Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de  saúde: 
princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, principais  doenças 
infectos  contagiosas  da  infância;  Principais  doenças  cirúrgicas  da  infância;  Doenças 
cardiovasculares;  Doenças  respiratórias;  Doenças  renais;  Doenças  gastrointestinais; 
 Doenças hepáticas,  da  vesícula  e  vias  biliares;  Doenças  hematológicas;  Doenças 
 metabólicas;  Doenças nutricionais;  Doenças  endócrinas;  Doenças  do  sistema  ósseo; 
 Doenças  do  sistema  imune; Doenças  músculo  esqueléticas  e  do  tecido  conjuntivo; 
 DST/AIDS  –  Medidas  Preventivas  e Diagnóstico  Diferencial;  Doenças  parasitárias;  Doenças 
 neurológicas; Doenças  de pele-tumorais;  Urgências  e  Emergências; Epidemiologia  e  Saúde; 
 Medicina  Ambulatorial; Planejamento  Familiar:  Métodos  Contraceptivos,  Aleitamento 
 Materno;  Saúde  da  Mulher; Saúde da  Criança; Saúde  Mental;Saúde  do  Idoso;  Diabete  e 
 Hipertensão;  Alcoolismo  e  Tabagismo; Saúde  do  Trabalhador;  Saúde  Ocupacional  e 
 Ambiental;  Acidentes  por  animais  Peçonhentos. Papel  do  médico  no  Programa  de  Saúde 
 da  Família.  Organização dos serviços de saúde  no Brasil:  Sistema  Único  de  Saúde  – 
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 princípios  e  diretrizes,  controle  social;  Indicadores  de saúde.  Sistema de  notificação  e  de 
 vigilância  epidemiológica  e  sanitária;  Endemias/epidemias: situação  atual,  medidas  e 
 controle  de  tratamento;  Planejamento  e  programação  local  de saúde;  Distritos  sanitários  e 
 enfoque  estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 
8.142/90. 

 


