PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PESSOAL

ANEXO IV
(Edital Concurso Público n. 001/2011)
PROGRAMA DE PROVAS
NIVEL SUPERIOR

OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR TERÃO O MESMO CONTEÚDO NA PROVA DE
PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais:
ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinônimos,
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Obs.: As questões serão analisadas mediante a regra ortográfica anterior ao acordo.
Conhecimentos Gerais
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos a partir do segundo semestre de 2010,
divulgados na mídia local e/ou nacional. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Blumenau/Lei Complementar n.º 660/07 – Titulo II – Capítulo I – seções V e VI e Título IV – Capítulo I à IV.
Conhecimentos Específicos
Cargo: Engenheiro Civil
Informática – AUTOCAD; Planejamento e controle de obras; Elaboração de quantitativos de projetos com a
finalidade de apropriação de custos e orçamentos, bem como elaboração de especificações técnicas de
materiais e serviços; Conhecimento e avaliação de projetos complementares, arquitetônicos, levantamentos
topográficos e projetos viários; Conhecimento de projetos de saneamento, drenagem e controle de erosões.
Legislação Federal: Lei n.º 8666/1993 – Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências. Legislação do
Parcelamento do Solo Urbano: Lei Federal n.º 6766/1979 – “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e
dá outras providências”; Lei Federal n.º 9785/1999 “Altera o Decreto-Lei n.º 3.365/1941, e as Leis n.ºs
6015/1973 e 6766/1979”; Lei Estadual n.º 6063/1982 – “Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá
outras providências”; Lei Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o código de parcelamento do solo
para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Legislação Ambiental: Lei
Complementar n.º 785/2010 – “Institui a Política Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências”.
Estatuto da Cidade: Lei Federal n.º 10257/2001 - “Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do
Solo: Lei Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei Complementar n.º 750/2010 –
“Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de
Diretrizes Urbanísticas: Lei Complementar n.º 748/2010 – “Dispõe sobre o Código de Diretrizes
Urbanísticas no Município de Blumenau e dá outras providências”. Patrimônio Histórico: Lei Complementar
n.º 558/2005 – “Dispõe sobre o Programa de Proteção e Valorização dos Bens do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico, Paisagístico e Cultural do Município, revoga a Lei Complementar n.º 79/1994, e dá outras
providências”; Lei Ordinária n.º 2449/1979 – “Dispõe sobre a Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural
do Município de Blumenau”. Lei Complementar n.º 286/2000 – “Institui uso obrigatório de equipamentos
nos prédios edificados no Município”. Lei Complementar n.º 295/2000 – “Institui o projeto "More Legal" no
âmbito do Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n.º 418/2003 – “Inclui nova
regra para liberação do "Habite-se" no Município de Blumenau”. Lei Complementar n.º 454/2004 – “Dispõe
sobre a implantação de Loteamento Fechado e determina providências correlatas”. Lei Complementar n.º
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457/2004 – “Define regras para liberação da numeração de residências, independente de "Habite-se" e
determina providências correlatas”. Lei Complementar n.º 459/2004 – “Acrescenta dispositivos ao Art. 2º, da
Lei Complementar n.º 418/2003 e determina providências correlatas”. Lei Complementar n.º 464/2004 –
“Altera a redação do Art. 1º da Lei Complementar n.º 418/2003”. Lei Complementar n.º 471/2004 – “Altera
e revoga dispositivos da Lei Complementar n.º 295/2000, que "Institui o projeto “More Legal”, no âmbito do
Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n.º 550/2005 – “Dispõe sobre a
construção de Passeios Públicos ou Calçadas no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código
de Trânsito Brasileiro: Lei Federal n.º 9503/1997, e alterações pela Lei Federal n.º 10517/2002.
Cargo: Engenheiro Civil - Geotécnico
Informática: Uso de programas CAD. Planejamento e controle de obras. Elaboração de quantitativos de
projetos com a finalidade de apropriação de custos e orçamentos, bem como elaboração de especificações
técnicas de materiais e serviços. Conhecimento e avaliação de projetos complementares, arquitetônicos,
levantamentos topográficos e projetos viários. Conhecimento de projetos de saneamento, drenagem e
controle de erosões. Legislação Federal: Lei n.º 8666/1993 – Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Legislação do Parcelamento do Solo Urbano: Lei Federal n.º 6766/1979 – “Dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”; Lei Federal n.º 9785/1999 “Altera o Decreto-Lei n.º
3.365/1941, e as Leis n.ºs 6015/1973 e 6766/1979”. Lei Estadual n.º 6063/1982 – “Dispõe sobre o
parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”; Lei Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o
código de parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”.
Legislação Ambiental: Lei Complementar n.º 785/2010 – “Institui a Política Municipal do Meio Ambiente e
dá outras providências”. Estatuto da Cidade: Lei Federal n.º 10257/2001 - “Regulamenta os Arts. 182 e 183
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”. Código de
Zoneamento e Uso do Solo: Lei Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e
ocupação do solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei
Complementar n.º 750/2010 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá
outras providências”. Formação, propriedades e comportamento dos materiais geológicos – minerais, rochas
e solos. Métodos de investigação geológica geotécnica. Perfil de intemperismo e sua relação e importância
para as obras geotécnicas. Estabilidade de taludes em solos e rochas; Aspectos de geologia de engenharia e
hidrogeologia aplicada a obras geotécnicas como túneis, barragens, obras rodoviárias e escavações.
Cartografia geotécnica para a gestão territorial e ambiental e para projeto de obras geotécnicas. Eventos
perigosos e analise de risco em geologia de engenharia. Geologia de engenharia aplicada aos problemas
ambientais.
Cargo: Arquiteto
Informática – AUTOCAD; Conhecimento e avaliação de projetos complementares e levantamentos
topográficos; Projetos de Arquitetura, Planejamento Urbano e Paisagismo. Legislação do Parcelamento do
Solo Urbano: Lei Federal n.º 6.766/1979 – “Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras
providências”; Lei Federal n.º 9.785/1999 – “Altera o Decreto-Lei n.º 3365/1941, e as Leis n.ºs 6015/1973 e
6766/1979”; Lei Complementar Estadual n.º 6063/1982 – “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e
dá outras providências”; Lei Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o código de parcelamento do solo
para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Legislação Ambiental: Lei
Complementar nº 785/2010 – “Institui a política municipal do meio ambiente e dá outras providências”.
Estatuto da Cidade: Lei Federal n.º 10.257/2001 - “Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do
Solo: Lei Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei Complementar n.º 750/2010 –
“Dispõe sobre o código de edificações no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de
Diretrizes Urbanísticas: Lei Complementar n.º 748/2010 – “Dispõe sobre o código de diretrizes urbanísticas
no Município de Blumenau e dá outras providências”. Patrimônio Histórico: Lei Complementar n.º 558/2005
– “Dispõe sobre o Programa de Proteção e Valorização dos Bens do Patrimônio Histórico, Arquitetônico,
Paisagístico e Cultural do Município, Revoga a Lei Complementar n.º 79/1994, e dá outras providências”;
Lei Ordinária n.º 2449/1979 – “Dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de
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Blumenau”. Lei Complementar n.º 286/2000 – “Institui uso obrigatório de equipamento nos prédios
edificados no Município”. Lei Complementar n.º 295/2000 – “Institui o projeto "More Legal" no âmbito do
Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n.º 418/2003 – “Inclui nova regra para
liberação do "Habite-se" no Município de Blumenau”. Lei Complementar n.º 454/2004 – “Dispõe sobre a
implantação de Loteamento Fechado e determina providências correlatas”. Lei Complementar n.º 457/2004 –
“Define regras para liberação da numeração de residências, independente de "Habite-se" e determina
providências correlatas”. Lei Complementar n.º 459/2004 – “Acrescenta dispositivos ao Art. 2º, da Lei
Complementar n.º 418/2003 e determina providências correlatas”. Lei Complementar n.º 464/2004 – “Altera
a Redação do Art. 1º da Lei Complementar nº 418/2003”. Lei Complementar n.º 471/2004 – “Altera e revoga
dispositivos da Lei Complementar n.º 295/2000, que "Institui o projeto “More Legal”, no âmbito do
Município de Blumenau e dá outras providências”. Lei Complementar n.º 550/2005 – “Dispõe sobre a
construção de Passeios Públicos ou Calçadas no Município de Blumenau e dá outras providências”.
Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho
Lei nº 6514/1977. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3214/1978 e legislações
complementares. Consolidação das Leis do Trabalho. Convenção OIT. Acidente de trabalho: conceitos,
legislação, registro, comunicação, análise e estatística. Prevenção e controle de riscos. Proteção contra
incêndios e explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. Ergonomia. Doenças do trabalho.
Proteção ao meio-ambiente. Controle de resíduos e efluentes industriais. Legislação ambiental. Sistema de
Gestão BS 8.800, OHSAS 18.001, ISO 14.000. Responsabilidade civil e criminal. Política de segurança e
saúde no trabalho: planejamento, implementação e operação. Laudo técnico de condições ambientais do
Trabalho (LTCAT). Perfil profissiográfico previdenciário (PPP).
Cargo: Geógrafo
Informática: Uso de programas CAD. Planejamento e controle de obras. Elaboração de quantitativos de
projetos com a finalidade de apropriação de custos e orçamentos, bem como elaboração de especificações
técnicas de materiais e serviços. Conhecimento e avaliação de projetos complementares, arquitetônicos,
levantamentos topográficos e projetos viários. Conhecimento de projetos de saneamento, drenagem e
controle de erosões. Legislação Federal: Lei no 8666/1993 – Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Legislação do parcelamento do solo urbano: Lei Federal no 6766/1979 – “Dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras providências”; Lei Federal no 9785/1999 – “Aterá o Decreto-Lei no
3.365/1941, e as Leis no s 6015/1973 e 6766/1979”; Lei Estadual no 6063/1982 – “Dispõe sobre o
parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”. Lei Complementar no 749/2010 - “Dispõe sobre o
código de parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”.
Legislação Ambiental: Lei Complementar no 785/2010 – “Institui a Política Municipal do Meio Ambiente e
dá outras providências”. Estatuto da Cidade: Lei Federal no 10257/2001 – “Regulamenta os Arts. 182 e 183
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”. Código de
zoneamento e uso do solo: Lei Complementar no 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e
ocupação do solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei
Complementar no 750/2010 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras
providências”. Geomorfologia – conceitos básicos: morfologia, tipos de relevo, vertentes, condicionantes
litoestruturais. Pedologia aplicada à geotecnia. Processos erosivos. Sensoriamento remoto: noções
fundamentais e princípios de sensoriamento remoto de SIG. Uso e elaboração de Sistemas de Informações
Geográficas. A informática aplicada às geociências. Fotogrametria e representação cartográfica. Operações
com Sistemas de Informações geográficas – Banco de dados geográficos. Operações de Dados GeoReferenciados. Elaboração e Execução de Projeto de Integração de Dados Geo-Ambientais. Técnicas de
Geoprocessamento. Modelagem de Dados Geográficos.
Cargo: Geólogo
Informática: Uso de programas CAD. Uso de sistemas de informação geográficos. Planejamento e controle
de obras. Elaboração de quantitativos de projetos com a finalidade de apropriação de custos e orçamentos,
bem como elaboração de especificações técnicas de materiais e serviços. Conhecimento e avaliação de
projetos complementares, arquitetônicos, levantamentos topográficos e projetos viários. Conhecimento de
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projetos de saneamento, drenagem e controle de erosões. Legislação Federal: Lei no 8666/1993 –
Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para Licitações e Contratos da
Administração Pública e dá outras providências. Legislação do parcelamento do solo urbano: Lei Federal no
6766/1979 – “Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências”. Lei Federal no
9785/1999 – “Aterá o Decreto-Lei no 3.365/1941, e as Leis no s 6015/1973 e 6766/1979”. Lei Estadual no
6063/1982 – “Dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”. Lei Complementar no
749/2010 - “Dispõe sobre o código de parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e
dá outras providências”. Legislação Ambiental: Lei Complementar no 785/2010 – “Institui a Política
Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências”. Estatuto da Cidade: Lei Federal no 10257/2001 –
“Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá
outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do Solo: Lei Complementar no 751/2010 – “Dispõe
sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no Município de Blumenau e dá outras providências”.
Código de Edificações: Lei Complementar no 750/2010 – “Dispõe sobre o Código de Edificações no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Geologia da bacia do Paraná e do de Santa Catarina.
Mecânica das Rochas – conceitos básicos, estado de tensões nos maciços rochosos. Mecânica dos Solos –
conceitos básicos, classificação dos solos, solos moles, adensamento, recalques, aterros sobre solos moles.
Risco geológico – conceitos básicos e Cartografia de risco – gerenciamento do risco. Cartografia geológicogeotécnica – metodologias utilizadas no Brasil. Estabilidade de Taludes – analise cinemática, obras de
estabilização, fator de segurança. Geologia estrutural – conceitos básicos, estrutura dos maciços rochosos,
caracterização das descontinuidades e uso de projeções estereográficas. Geomorfologia – conceitos básicos:
morfologia, tipos de relevo, vertentes, condicionantes litoestruturais. Investigações geotécnicas: métodos
diretos e indiretos. Tipos e aplicação. Pedologia aplicada à geotécnica. Processos erosivos.
Cargo: Analista de Informática
Especificação de sistemas: modelagem de negócio(BPM), especificação de requisitos, diagramas de casos de
uso (UML). Conceitos básicos de lógica de programação estruturada e orientada a objetos. Modelagem de
dados relacional (MER). Conceitos básicos de linguagem SQL e PL/SQL (Oracle10G). Conceitos básicos de
TCP/IP; configuração e monitoramento de equipamentos de rede: roteador camadas 2e3, switch, placa de
rede. Conhecimentos básicos de gerenciamento de projetos (PMBOK). Conceitos básicos de virtualização.
Conhecimentos básicos em sistemas operacionais: Windows 2003 Server Enterprise R2, Windows Server
2008, RedHat Linux 4.0, Windows Vista e Windows 7.
Cargo: Administrador
Administração Geral: abordagem clássica da Administração; abordagem humanística da Administração;
abordagem sistêmica da Administração; e abordagem contingencial da Administração. Qualidade total:
evolução, conceitos e definições; Desenvolvimento Organizacional. Funções da Administração:
Planejamento da Ação Empresarial - Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Administração
estratégica. Administração por Objetivos. Tomada de decisão. Organização da Ação Empresarial: conceitos,
desenho organizacional, departamental e desenho de cargos e tarefas. Direção da Ação Empresarial:
motivação humana, liderança e comunicação. Controle da Ação Empresarial: controles estratégicos, táticos e
operacionais; Administração Financeira: conceitos básicos, a função financeira na empresa; avaliação da
empresa: finalidade e princípios de avaliação; Organização, Sistemas e Métodos: conceitos; princípios;
estrutura organizacional; departamentalização; atribuições das unidades organizacionais; delegação,
centralização e descentralização; amplitude de controle e níveis hierárquicos, e manuais administrativos;
Administração de Pessoal: conceitos; o processo de administração de recursos humanos: recrutamento e
seleção de pessoal. Gestão de recursos humanos: descrição e análise de cargos e salários; e controle de
pessoal. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: conceitos; cadeia de suprimentos;
dimensionamento e controle de estoques; armazenamento de materiais; movimentação de materiais:
compras: função, administração, organização, fonte fornecedora, pesquisa nas compras, planejamento e
previsões; sistema de armazenagem e controle. Lei n.º 8666/1993 e alterações posteriores: normas gerais
sobre Licitações e Contratos Administrativos pertinentes a obras, serviços (inclusive de publicidade),
compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; Abordagens Contemporâneas: noções de qualidade total – evolução, conceitos e definições; Lei
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n.º 4320/1964: normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000;
Cargo: Assistente Social
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº
399/GM, de 22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(Portaria nº 154, de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética do Assistente Social. Desigualdade
e Questão Social. Processo de Trabalho do Assistente Social. Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Política Nacional de Assistência Social/2004.
Cargo: Terapeuta Ocupacional
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Fundamentos da terapia ocupacional. Princípios de reabilitação. Técnicas
de observação. Psicologia do desenvolvimento. Psicomotricidade. Cinesiologia e biomecânica. Dinâmica e
abordagem grupais. Terapia ocupacional aplicada à área médica. Compreensão crítica da história da terapia
ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional
socioterápica. Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas
psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica. Conceitos e idéias que fundamentam a terapia ocupacional
das críticas ao sistema segregativo e asilar. A idéia do trabalho como recurso de terapia ocupacional.
Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da população assistida em terapia
ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional,
pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das
pessoas portadoras de deficiência. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas
portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico e cinesiológico). A ação do terapeuta
ocupacional na emergência psiquiátrica, assim como no tratamento ambulatorial de pessoas portadoras de
deficiência. Análise crítica da reabilitação profissional no Brasil. Análise crítica da assistência e da atuação
da terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de deficiência mental em nosso país.
Análise das relações entre saúde e trabalho. Sistema Único de Saúde e Municipalização. Código de Ética
Profissional.
Cargo: Farmacêutico
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Legislação farmacêutica e ética farmacêutica. Assistência Farmacêutica e
Políticas de Saúde. Seleção de medicamentos, sistema de compras e distribuição de medicamentos em
farmácia e/ou almoxarifado. Portaria 344/98 (Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial). Farmacovigilância. Reações adversas. Interações medicamentosas.
Farmacotécnica: classificação dos medicamentos, formas farmacêuticas, vias de administração, conservação,
dispensação, acondicionamento de medicamentos. Farmacologia e Farmacoterapia: medicamentos que atuam
nos sistemas e aparelhos. Farmacocinética: princípios gerais e aplicações clínicas. Atenção farmacêutica.
Farmácia Clínica. Descarte de Medicamentos.
Cargo: Fisioterapeuta
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia
preventiva: fundamentos e aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em Fisioterapia.
Fisioterapia Preventiva em Saúde do Trabalho. Atenção Básica à Saúde. Fisioterapia na Atenção Básica.
Educação Popular em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Distúrbios Neurológicos na Infância.
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Reabilitação do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente
reumático - anamnese e exame físico. Tratamento das doenças reumáticas - medicina física e reabilitação.
Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao Idoso. Aspectos
biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento. Fisioterapia
aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em ortopedia. Provas de função
muscular. Saúde da Família. A Família e seu Ciclo Vital: O Adulto. Anatomia Pulmonar e Cardíaca.
Fisiologia Pulmonar e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos Fisioterapêuticos.
Reabilitação cardiorespiratória. Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia dos Sistemas: Musculoesquelético,
Neurológico, Respiratório, Cardiovascular e Uroginecológico. Fisiologia do Esforço. Fisiopatologia da
Hanseníase. Clínica em: Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Cardiologia, Uroginecologia e Pediatria.
Anamnese e Exame Físico-Funcional. Recursos Terapêuticos Manuais. Recursos Eletroterapêuticos.
Cinesioterapia. Próteses e Órteses. Fisioterapia Aplicada em: Ortopedia, Neurologia, Pneumologia;
Cardiologia, Uroginecologia. Fisioterapia pneumofuncional. Terapia desobstrutiva. Terapia de expansão
pulmonar. Reabilitação pulmonar. Espirometria. Fisioterapia respiratória em Pediatria. Reabilitação do
paciente amputado. Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Neurofuncional:
desenvolvimento neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral. Estimulação psicomotora precoce.
Fisioterapia nas doenças degenerativas: síndrome de Parkinson, esclerose múltipla e doença de Alzheimer.
Exercício terapêutico e atividade física na gestação. Fisioterapia na neuropatia diabética.
Cargo: Nutricionista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e perspectivas de
Ações. Políticas Públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Combate à Fome (Fome
Zero - Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições de controle e vigilância
nutricional e epidemiológica: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): a) objetivos B) ações
com enfoque nutricional; SISVAN (Vigilância Alimentar e Nutricional): a) objetivos b) ações. NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família): a) definição b) objetivos c) relação com a Alimentação, Nutrição e
Reabilitação Nutricional e interação com a equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). Nutrição básica: a)
conceitos b) propriedades c) nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, interação,
biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos de vida: a) avaliação nutricional (critérios e
métodos) b) necessidades nutricionais e suplementação - recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e
escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento
dietoterápico e suplementação em patologias específicas: a) distúrbios do metabolismo b) distúrbios do
aparelho digestivo c) cardiopatias d) hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências
nutricionais h) doenças infecto contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a)
epidemiologia b) causas c) conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação.
Aleitamento materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações
c) hábitos e guias alimentares regionais d) elaboração de material educativo. Técnica Dietética e noções de
boas práticas. Código de Ética do Nutricionista.
Cargo: Cirurgião-Dentista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). ODONTOLOGIA PREVENTIVA e SAÚDE BUCAL COLETIVA e
CLÍNICA INTEGRAL: 1) Formação e composição da saliva. 2) Etiologia e comportamento da cárie dental.
3) Filosofia de tratamento integral. 4) Noções de microbiologia bucal, Placa Dental, Saliva, Dieta, Higiene
Bucal. 5) Quimioprofilaxia da cárie dentária. 6) Risco de cárie e atividade cariogênica. 7) Diagnóstico e
prognóstico de cárie. 8) Métodos e Mecanismos de ação do Flúor. 9) Plano de tratamento integrado em
odontologia. 10) Biossegurança em odontologia. 11) Processo saúde doença. 12) Promoção e Educação em
Saúde. 13) Exercício ético e legal da Odontologia no Brasil. PERIODONTIA: 1) Epidemiologia da doença
periodontal. 2) Anatomia do periodonto. 3) Patogenia da doença periodontal. 4) Inter-relação peridontia e
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demais áreas da odontologia. 5) cirurgia periodontal. ODONTOPEDIATRIA: 1) Características da Infância à
adolescência e suas dinâmicas de mudanças. 2) Patologias e anomalias em Odontopediatria. 3) Uso de
antimicrobianos. 4) Hábitos bucais. 5) Morfologia da superfície oclusal. 6) Trauma Dental na dentição
decídua. 7) Controle da Dor e tratamentos indicados aos paciente odontopediátricos. 8) Abordagens
preventivas e clínicas em odontopediatria. 9) Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas. 10)
Tratamento não invasivo. ODONTOGERIATRIA: 1) Processo de envelhecimento. 2) Odontologia
geriátrica. 3) Aspectos psicológicos relacionados o idoso. 4) Atenção de saúde ao idoso. DENTÍSTICA
RESTAURADORA: 1) Propriedades, indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e
cimento ionômeros de vidro. 2) Restaurações diretas em dentes anteriores fraturados. 3) Noções de oclusão e
procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. 4) Abordagem de dentes tratados endodonticamente. 5)
Sistemas adesivos odontológicos. 6) Clareamento de dentes vitais e não vitais. PSICOLOGIA NA
ODONTOLOGIA: 1) Formação de vínculo no atendimento odontológico. 2) Relação paciente profissional.
3) Controle do comportamento. 4) Desenvolvimento Humano. 5) Dinâmica familiar. 6) Conceitos de stress e
sua relação com a saúde bucal. FARMACOLOGIA: 1) Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico
e suas implicações clínicas. 2) Farmacologia geral. 3) Princípios gerais do uso correto de fármacos para o
tratamento da dor. 4) Anestésicos locais. 5) Antimicrobianos de uso corrente em odontologia.
ENDODONTIA: 1) Métodos de diagnóstico. 2) Materiais para a proteção do complexo dentino-pulpar. 3)
Tratamento conservador da polpa dentária. 4) Traumatismos alvéolo-dentário. 5) Doenças da polpa e
periápice. 6)Urgências em Endodontia. EXODONTIA: 1) Anatomia aplicada. 2) Indicações e Contraindicações. 3) Exames Complementares. 4) Assepsia e Barreiras de proteção. 5) Técnicas Operatórias. 6)
Pós-Operatório em Exodontia. PATOLOGIA BUCAL: 1) Tumores benignos e malignos da cavidade bucal
suas incidências características clínicas, tratamento e prognóstico. 2) Lesões cancerizáveis. 3) Lesões
císticas. 4) Epidemiologia. 5) Infecções Bacterianas. 6) Doenças Fúngicas e Protozoárias. 7) Infecções
Virais. 8) Patologia das Glândulas Salivares.
Cargo: Médico Angiologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Alergologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Cardiologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
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Cargo: Médico Cirurgião Geral
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Cirurgião Torácico
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Clínico Geral (20h semanais)
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Clínico Geral ESF (40h semanais)
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Estratégia Saúde da Família (ESF): diretrizes
operacionais e trabalho em equipe. Atribuições da Equipe de ESF. Modelo Assistencial e propostas de
organização da Atenção Básica. Política de Atenção Básica, Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida,
em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Promoção da Saúde. Educação Permanente em Saúde.
Educação em Saúde e Acolhimento na prática do PSF. Planejamento Estratégico como instrumento de gestão
e assistência. Processo saúde-doença das Famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto da Saúde da
Família. Vigilância Epidemiológica na Atenção Primária. Indicadores de saúde. Determinantes sociais e
equidade em saúde no Brasil. O quadro de morbi-mortalidade do país: doenças e agravos mais freqüentes.
Sistemas Nacionais de Informação. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com ênfase em condutas
(diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Dermatologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico do Trabalho
Processo saúde-doença e trabalho. Trabalho e saúde mental. Toxicologia ocupacional. Vigilância em
ambiente de trabalho. Doenças relacionadas ao trabalho prevalentes em nosso meio (distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho, dermatoses ocupacionais, pneumopatias ocupacionais).
Fundamentos sobre epidemiologia. Noções sobre: SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho), CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), EPI
(Equipamentos de Proteção Individual), PCMSO (Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional),
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho),
Atividades e Operações Insalubres e Perigosas, Plano de Benefício da Previdência Social, Perfil
Profissiográfico Previdenciário, Ética Médica, Legislação Previdenciária.
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Cargo: Médico Endocrinologista
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Federal 8.080 e 8.142/90. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria
648/GM de 28/03/2006). Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Código de Ética Médica.
Conteúdo Específico da Área de Atuação, com ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias
mais prevalecentes.
Cargo: Médico Gastroenterologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Ginecologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Hematologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Hematologista Pediátrico
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Infectologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Nefrologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Nefrologista Pediátrico
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
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de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Neurologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Otorrinolaringologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Ortopedista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Pediatra
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes
Cargo: Médico Pneumologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Médico Pneumologista Pediátrico
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Psiquiatra
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
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Cargo: Médico Reumatologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.
Cargo: Médico Urologista
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Código de Ética Médica. Conteúdo Específico da Área de Atuação, com
ênfase em condutas (diagnóstico e tratamento) das patologias mais prevalecentes.

NIVEL TÉCNICO
OS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO E MÉDIO TERÃO O MESMO CONTEÚDO
REFERENTE A PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais:
ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinônimos,
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
Obs.: As questões serão analisadas mediante a regra ortográfica anterior ao acordo.
Conhecimentos Gerais
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos a partir do segundo semestre de 2010,
divulgados na mídia local e/ou nacional. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Blumenau/Lei Complementar n.º 660/07 – Titulo II – Capítulo I – seções V e VI e Título IV – Capítulo I à IV.
Conhecimentos Específicos
Cargo: Técnico em Agrimensura
Código de Parcelamento da Terra: Lei Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o código de
parcelamento do solo para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Código De
Zoneamento E Uso Do Solo: Lei Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o Código de Zoneamento,
Uso e Ocupação do Solo no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Diretrizes
Urbanas: Lei Complementar n.º 748/2010 – “Dispõe sobre o Código de Diretrizes Urbanísticas no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Topografia: Conceitos e aspectos. Elementos
Geográficos. Forma e Dimensões da Terra. 2) Diastimetria: Medições Diretas. Medições Indiretas. 3)
Goniometria: Limbo e Vernier. Alidade ou Visor. Bússolas. Declinação Magnética. Orientação. Rumos e
Azimutes. Correção de Rumos e Azimutes. Goniômetros de Luneta. Classificação dos Teodolitos.
Classificação da Estação Total. 4) Métodos de Levantamento Topográfico: Irradiação. Interseção.
Ordenadas. Caminhamento. 5) Desenho Topográfico: Escalas. Execução do Desenho Planimétrico.
Convenções. Memorial descritivo. 6) Cálculo de Áreas: Unidades de Medidas Agrárias. Métodos Gráficos.
Métodos Analíticos. Métodos Mecânicos. 7) Altimetria: Superfície de Nível. Diferença de Nível. Cotas e
Altitudes. Erro de Nível Aparente. Declividade. 8) Tipos de Nivelamento: Barométrico. Taqueométrico.
Trigonométrico. Geométrico. 9) Perfil Longitudinal: Estaqueamento. Nivelamento de Perfil. Escalas de
Perfil. Rampas e traçados de Grades. Obtenção de Cotas Inteiras. 10) Curvas de Nível: Características.
Locação em Planta. Desenho. 11) Geodésia: Conceitos e aspectos. Elementos Geográficos. Formas e
Dimensões da Terra. Geóide e Elipsóide. Coordenadas Geodésicas e Geográficas. Uso dos Raios da Terra.
Comprimento de um Arco da linha Meridiana. Área na Superfície do Elipsóide. Altitudes Geométricas e
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Ortométricas. 12) Sistema de Coordenadas UTM: Sistema UTM. Característica do Sistema. Transporte de
Coordenada Plana. Convergência Meridiana. Transformação de Coordenadas Geodésicas em Plana UTM e
vice-versa.
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
Constituição da República Federativa do Brasil; CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – Dispositivos
relativos à Segurança e Saúde do Trabalhador; Portarias n.ºs 3214/1978 e 3067/1988; Normas
Regulamentadoras: Disposições Gerais; Inspeção prévia; Embargo ou Interdição; Serviços especializados em
engenharia de segurança e em medicina do trabalho; Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA;
Equipamento de proteção individual – EPI; Programa de controle médico de saúde ocupacional; Nota técnica
de orientação da aplicação da NR-7; NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;
Edificações; Programa de prevenção e riscos ambientais; Instalações e serviços em eletricidade; Transporte,
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; Máquinas e equipamentos; Caldeiras e vasos de
pressão; Fornos; Atividades e operações insalubres; Atividades e operações perigosas; Lei Federal Ordinária
n.º 7369/1985; Decreto n.º 93412 /1986; Ergonomia; Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção; Explosivos; Líquidos combustíveis e inflamáveis; Trabalho a céu aberto; Trabalhos
subterrâneos; Proteção contra incêndios; condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; Resíduos
industriais; Sinalização de segurança; Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no ministério
do trabalho; Fiscalização e penalidades. Legislação Complementar: Lei Federal Ordinária n.º 8212/1991; Lei
n.º 8213/1991; Decreto n.º 3048/1999; Lei n.º 8112/1990; Decreto n.º 97458/1989; Código Civil – Lei n.º
10.406/2002; Código Penal – Lei n.º 2848/1940; Portaria n.º 3311/1989; Portaria Interministerial n.º
04/1991; Instrução Normativa n.º 01/1994; Portaria n.º 865/1995; Instrução Normativa n.º 01/1995; Instrução
Normativa n.º 02/1995; Instrução Normativa n.º 03/1996; Portaria n.º 06/2001; Lei n.º 7410/1985; Decreto
n.º 92530/1986; Resolução n.º 359 de 31/07/1991; Portaria n.º 04/1992; Súmulas do STF, STJ e TST.
Cargo: Técnico em Informática
Conhecimentos básicos de hardware de microcomputador, padrão PC. Conceitos básicos de internet
(navegadores, clientes de e-mail, DNS, protocolos, DHCP). Conceitos básicos de TCP/IP; Configuração e
monitoramento de equipamentos de rede: roteador camadas 2 e 3, switch, placa de rede. Noções básicas de
cabeamento estruturado (rede de dados e telefonia). Conhecimentos básicos em sistemas operacionais:
Windows 2003 Server Enterprise R2, Windows Server 2008, RedHat Linux 4.0, Windows XP, Windows
Vista e Windows 7. Conhecimentos básicos de MS Office 2003.
Cargo: Técnico em Enfermagem
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações); Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB. Educação para o
autocuidado. Relações Humanas e interdisciplinaridade. Processo saúde-doença. Educação em saúde.
Epidemiologia: vigilância epidemiológica, cadeia de transmissão das doenças, doenças de notificação
compulsória. Suporte básico de vida: Anatomia e fisiologia do corpo humano. Nutrição e dietética.
Biossegurança nas ações de saúde. Organização do processo de trabalho. Normas de segurança no trabalho.
Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção. Doenças ocupacionais. Administração em
enfermagem. Processo de trabalho na saúde e na enfermagem. Organização e qualidade da assistência de
enfermagem. Aplicação e finalidade da pesquisa em Enfermagem e a participação do profissional de nível
médio. Organização e funcionamento das instituições de saúde públicas. Humanização e ética na atenção a
Saúde. Assistência de enfermagem em exames diagnósticos de maior complexidade. Assistência em
enfermagem nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos
e de alto risco. Assistência em enfermagem à pacientes graves e em situações de emergências. Enfermagem
em Saúde Coletiva. Enfermagem Materno-Infantil. Enfermagem Pediátrica. Enfermagem Médica.
Procedimentos de enfermagem: Primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento de
feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o
exercício do profissional de enfermagem.
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NIVEL MÉDIO
Conhecimentos Específicos
Cargo: Agente de Defesa Civil
*Manual de Política Nacional de Defesa Civil: Objetivo Geral da Defesa Civil e Ações de Redução de
Desastres; Estrutura do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC (Órgãos: Superior, Central, Regionais,
Estaduais, Municipais, Setoriais e de apoio); Conceituação e classificação geral dos desastres (desastre, risco,
dano, vulnerabilidade, ameaça, segurança, defesa civil, situação de emergência, estado de calamidade pública,
desenvolvimento sustentável); Classificação geral dos desastres (quanto a evolução, intensidade e origem).
*Manual de Desastres – Desastres Naturais (volume I): Caracterização dos desastres de causa eólica (vendavais
ou tempestades, vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais, vendavais extremamente intensos,
furacões, tufões ou ciclones tropicais, tornados e trombas d’água); Caracterização dos desastres naturais
relacionados com temperaturas extremas (ondas de frio intenso, nevadas, nevascas ou tempestade de neve,
aludes ou avalanches de neve, granizos, geadas, ondas de calor, ventos quentes e secos); Caracterização dos
desastres naturais relacionados com incremento de precipitações hídricas (enchentes e inundações graduais,
enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do
mar); Caracterização dos desastres naturais relacionados com a intensa redução das precipitações hídricas
(estiagens, seca, queda intensa da umidade relativa do ar e incêndios florestais); Caracterização dos desastres
naturais relacionados com a sismologia (terremotos, sismos e/ou abalos sísmicos, maremotos e tsunamis);
Caracterização dos desastres naturais relacionados com a vulcanologia (erupções vulcânicas); Caracterização
dos desastres naturais relacionados com geomorfologia, o intemperismo, a erosão e a acomodação do solo
(escorregamento ou deslizamento, corrida de massa, rastejos e quedas, tombamentos e/ou rolamentos de
matacões e/ou rochas). Técnicas de redação: redação oficial. Relações inter-pessoais e trabalho em equipe.
Informática: Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word
XP: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras,
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft
Excel XP: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de
tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação. Microsoft Windows XP:
conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft
Office. Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas.
*Manuais disponíveis em: www.defesacivil.gov.br através do link “Publicações”.
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário
Sistema Único de Saúde (SUS): Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria 648/GM de 28/03/2006); Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Portaria nº 399/GM, de
22/02/2006, e Portaria nº 699/GM, de 30/03/2006); Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Portaria nº 154,
de 24/01/2008, e suas alterações). Processo saúde – doença. Anatomia e funcionamento da cavidade oral.
Ergonomia aplicada à Odontologia. Técnicas auxiliares de Odontologia. Doenças infecciosas de interesse
odontológico. Prevenção e controle de infecção cruzada em Odontologia. Placa Bacteriana, cárie dental,
dieta e flúor. Doenças periodontais. Educação em saúde. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Ética
Profissional. Biossegurança. Higiene bucal. Instrumentais, Materiais e Equipamentos. Odontologia Social.
Cargo: Cadastrador Imobiliário
Análise e interpretação de relatórios, boletins de coleta de informações, mapas, orto-imagens, projetos
arquitetônicos e de parcelamento do solo; Conhecimento do Software Auto Cad. Legislação Municipal: Lei
Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no Município
de Blumenau e dá outras providências”. e Lei Complementar n.º 632 – título IV – Da administração
Tributária, Seção II.
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Cargo: Desenhista
Desenho geométrico: fundamentos de construções geométricas e suas aplicações. Geometria descritiva:
noções gerais, o sistema de representação pelo processo das projeções ortogonais múltiplas. Conceitos
fundamentais e tratamentos convencionais de representação gráfica. Normas de desenho técnico. Norma
brasileira de desenho técnico. Legendas, sinais convencionais. Formato de papel, dimensões e margens. O
processo de representação em vistas ortogonais; vistas auxiliares primárias e secundárias; cortes e secções –
dimensionamento dos desenhos. Desenho não projetivo: fluxogramas, gráficos, diagramas. Desenho
arquitetônico: plantas, cortes, elevações e detalhes. Representação de elementos topográficos. Escala e
convenções. Desenho mecânico, desenho de estruturas, desenho hidráulico, desenho elétrico. Softwares:
Auto Cad, Corel Draw, Cad 3D. Legislação do Parcelamento do Solo Urbano: Lei Federal n.º 6766/1979; Lei
Federal n.º 9785/1999 “Altera o Decreto-Lei n.º 3.365/1941, e as Leis n.ºs 6015/1973 e 6766/1979”; Lei
Estadual n.º 6063/1982; Lei Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o código de parcelamento do solo
para fins urbanos no município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do
Solo: Lei Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Edificações: Lei Complementar n.º 750/2010 –
“Dispõe sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de
Diretrizes Urbanísticas: Lei Complementar n.º 748/2010 – “Dispõe sobre o Código de Diretrizes
Urbanísticas no Município de Blumenau e dá outras providências”.
Cargo: Eletricista
Instalação de fiação elétrica, montagem de quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas e
interruptores. Instalação elétrica e de circuitos, utilização de aparelhos de precisão, reparo ou substituição de
unidades danificadas. Utilização de ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes. Instalação e
manutenção de motores e geradores elétricos. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Noções
de segurança e higiene do trabalho. Limpeza do local de trabalho. Remoção de lixos e detritos.
Cargo: Educador Social
Relação Estado e Sociedade Civil. Indivíduo e Sociedade. Família na sociedade brasileira atual. Cultura,
Identidades culturais. Questões étnicas, racismo. Diferenças culturais e discriminação. Globalização,
descentralização e participação social. Trabalho e desemprego na Sociedade de Classes. Democracia e
participação política; Direitos civis, políticos e sociais. Direitos de cidadania no Brasil na atualidade. A
Constituição de 1988. Plano de Defesa de Direitos Humanos. Assistência social como direito. Enfrentamento
da pobreza. Direitos das pessoas com deficiência, dos idosos. Violação de direitos. Direitos das crianças e
adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, e a sua importância para a garantia de direitos.
Erradicação do trabalho infantil. Políticas públicas de proteção social e a rede sócio-assistencial de proteção
social. Atendimento a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade.
Cargo: Fiscal de Obras Públicas
Código de Posturas: Lei Ordinária n.º 2047/1974 – “Institui o Código de Posturas do Município de

Blumenau, Revoga Dispositivos da Lei Nº 37/1948 e a Lei Nº 853/1958, a Dá Outras
Providências”; Lei Federal n.º 6766/1979; Lei Federal n.º 9785/1999; Lei Estadual n.º 6063/1982; Lei
Complementar n.º 749/2010 - “Dispõe sobre o código de parcelamento do solo para fins urbanos no
município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Zoneamento e Uso do Solo: Lei
Complementar n.º 751/2010 – “Dispõe sobre o código de zoneamento, uso e ocupação do solo no Município
de Blumenau e dá outras providências”; Código de Edificações: Lei Complementar n.º 750/2010 – “Dispõe
sobre o Código de Edificações no Município de Blumenau e dá outras providências”. Código de Diretrizes
Urbanísticas: Lei Complementar n.º 748/2010 – “Dispõe sobre o Código de Diretrizes Urbanísticas no
Município de Blumenau e dá outras providências”. Patrimônio Histórico: Lei Complementar n.º 558/2005 –
“Dispõe sobre o Programa de Proteção e Valorização dos Bens do Patrimônio Histórico, Arquitetônico,
Paisagístico e Cultural do Município, revoga a Lei Complementar n.º 79/1994, e dá outras providências”; Lei
Ordinária n.º 2449/1979 – “Dispõe sobre a Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de
Blumenau”. Lei Complementar n.º 286/2000 – “Institui uso obrigatório de equipamentos nos prédios
edificados no Município”.
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NIVEL FUNDAMENTAL
OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL TERÃO O MESMO CONTEÚDO REFERENTE A
PORTUGUÊS E CONHECIMENTOS GERAIS

Português
Leitura e interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Substantivo, adjetivo, verbo e sinais de
pontuação. Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento. Estrutura e Formação de Palavras.
Classificação das orações. Homônimos e Parônimos. Sinônimos e Antônimos. Utilização adequada de elementos
de coesão.
Obs.: As questões serão analisadas mediante a regra ortográfica anterior ao acordo.
Conhecimentos Gerais
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos a partir do segundo semestre de 2008,
divulgados na mídia local e/ou nacional. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Blumenau/Lei Complementar n.º 660/07 – Titulo II – Capítulo I – seções V e VI e Título IV – Capítulo I à IV.
Conhecimentos Específicos
Cargo: Agente de Serviços Especiais
Noções gerais sobre: Preparação do solo e cultivo de plantas e flores; Limpeza e higiene em geral; Remoção
de lixos e detritos; Segurança e higiene do trabalho; Materiais de construção; Equipamento de proteção
individual; Encanação; Mecânica; Eletricidade; Carpintaria e Pintura; Qualidade na prestação de serviço;
Relações interpessoais no trabalho; Organização para o trabalho.
Cargo: Agente de Vigilância
Noções gerais sobre: ronda de inspeção, vigilância, fiscalização em geral. Limpeza e higiene em geral.
Segurança e higiene do trabalho; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais no trabalho;
Organização para o trabalho.
Cargo: Motorista (categorias C e D)
Legislação (Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento). Sinais de trânsito; regulamento de trânsito;
teorias sobre mecânica; uso de veículos e conservação. Noções sobre mecânica. Motores a explosão e a
combustão. Motores a diesel e a gasolina. Sistema de distribuição de correntes. Defeitos mais freqüentes em
veículos; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Meio ambiente e cidadania; Legislação de trânsito.
Mecânica Básica; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais no trabalho; Organização para o
trabalho.
Cargo: Operador de Máquinas
Conhecimentos sobre operação de máquinas: escavadeira, retroescavadeira, rolo compactador, patrola, trator,
pá-carregadeira, motoniveladora; Precauções e regras de segurança; Leitura dos instrumentos do painel,
Manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; Ajustes, regulagens,
acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos; Conhecimentos sobre legislação de
trânsito e direção defensiva.
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