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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

ESTADO DA PARAIBA 

 A Comissão do Concurso da Prefeitura Municipal de Soledade, Estado da Paraíba, por seu Prefeito 
Constitucional, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, divulga e estabelece normas para a abertura das inscrições e realização de Concurso 
Público de Provas destinadas a selecionar Candidatos para provimento de vagas do Quadro Permanente de 
Pessoal, observadas as disposições constitucionais, e, em particular as normas contidas neste Edital c/c as Leis 
Municipais, através da CONSULTEX – Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda: Concurso 
Público de provas e de provas e títulos, como também resolve baixar esta Resolução que passa a vigorar como 
único regulamento deste Concurso Público para o recrutamento e seleção de candidatos aos Cargos de Operador de 
Máquina Pesada – 01 vaga; Condutor de Ambulância do SAMU – 08 vagas; Médico para o SAMU – 04 vagas; 
Médico PSF – 04 vagas; Técnico em Prótese Dentária – 1 vaga; ACD (Atendente de Cons. Dentário) – 01 vaga; 
Fonoaudiólogo – 01 vaga; Médico Plantonista – 05 vagas; Técnico em Segurança do Trabalho – 01 vaga; 
Assistente Previdenciário – 01 vaga;. Acumputurista – 01 vaga; Psicólogo educacional – 01 vaga; Médico 
Oftalmologista – 01 vaga; Médico Ortopedista – 01 vaga; Médico Neurologista – 01 vaga; Médico Auditor – 1 
vaga. O presente Processo Seletivo Externo será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da 
CONSULTEX – Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda., conforme o processo licitatório e 
Contrato Estabelecido. O Edital nº 001/2011 será afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a 
partir da data de publicação deste Aviso, assim como será entregue aos candidatos inscritos quando da efetivação 
sua inscrição no mencionado concurso público. As inscrições ao Concurso Público ocorrerão no período de 
inscrição: 15 de março a 08 de abril de 2011 através da home page: www.consultexconcurso.com. Sendo 
disponibilizado equipe de apoio presencial, aos interessados, neste mesmo período de segunda a sexta-feira. 
Horário: das 8:00 às 13:00  horas. Local Sede da Prefeitura Municipal de Soledade - PB. Centro. Soledade-PB. A 
confirmação de inscrição estará disponível ao candidato no período de 18 a 24 de abril de 2011 na home page da 
organizadora. A data da realização das Provas será no dia 15 de  maio de 2011 em horários e locais a serem 
comunicados aos candidatos inscritos por meio do cartão de inscrição definitivo, que lhes será disponibilizado na 
data supracitada e também através de Portaria publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no 
site da organizadora: www.consultexconcurso.com 
 

CAPÍTULO I – INSTRUÇOES PRELIMINARES E ESPECIAIS 
 
1 - O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pelo regime Estatutário, nos cargos públicos atualmente 
vagos, dos que vagarem e dos que forem criados, bem como para formação de cadastro de reserva, dentro do prazo 
de validade de 02 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período, a contar da data da homologação do 
certame, a critério da Prefeitura Municipal de Soledade. 
 
2 - A distribuição de quantidade por categorias funcionais, os requisitos mínimos, Carga Horária Semanal e os 

valores de Inscrição obedecem às seguintes especificações: 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

CARGO Nº de 
Vagas 

Carga Hor. 
Semanal Requisitos para o Provimento Valor das 

Inscrições 

Salário Básico 
( R$) 

 

ACUMPUTURISTA 1 20 horas 

Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 
devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina. Residência de Medicina, Residência em 
Acupuntura, com Pós – Graduação strictu sensu em 
Acupuntura, ou detentores de Títulos de Especialista 

em Acupuntura conferido pela Sociedade Médica 
Brasileira de Acupuntura. 

75,00 2.400,00 

ASSISTENTE 
PREVIDENCIÁRIO 

1 40 horas 
Possuir o ensino médio completo, ter noção de direito 

administrativo e previdenciário. 
50,00 900,00 
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AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
1  40 horas 

Possuir o ensino médico completo e curso específico 
na área 

50,00 793,10 

CONDUTOR DE 
AMBULÂNCIA DO 

SAMU 
8 40 horas 

Possuir o Ensino Médio completo + curso de 
Socorrista + CNH categoria “D” 

50,00 793,10 

FONOAUDIÓLOGO 1 40 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de 

Fonoaudiólogo, devidamente registrado no conselho 
de classe. 

75,00 2.900,00 

MÉDICO PARA O SAMU 4 até 40 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina + curso avançado de Socorrista 

75,00 7.000,00 

MÉDICO PSF 4  40 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina 

75,00 6.600,00  

MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

1 20 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina. 

75,00 3.000,00 

MÉDICO 
PLANTONISTA 

5 20 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina. 

75,00  7.000,00 

MÉDICO ORTOPEDISTA 1 20 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina. 

75,00 2.000,00 

MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA 

1 20 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de Médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina. 

75,00 2.000,00 

MÉDICO AUDITOR 1 20 horas 
Ensino Superior Completo em Medicina com 

qualificação/especialização em auditoria com registro 
no conselho de classe 

75,00 1.500,00 

OPERADOR DE 
MÁQUINA PESADA 

1 40 horas 
Possuir o Ensino Médio completo +  CNH categoria 

“D” 
50,00 793,10  

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
1 20 horas 

Possuir Ensino Médio Completo + Curso Técnico de 
Segurança no Trabalho, com registro no Ministério 

do Trabalho e Emprego – TEM. 
50,00 800,00 

TÉCNICO EM PRÓTESE 
DENTÁRIA 

1 40 horas 
Possuir o ensino médico completo curso técnico com 

registro no conselho de classe específico. 
50,00 1.000,00 

PSICOLOGO 
EDUCACIONAL 

1 20 horas 
Possuir nível superior titular de diploma de 

Psicologia, devidamente registrado no conselho de 
classe. 

75,00 545,00  

 
 
3. As vagas aos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas e oferecidas para Área Urbana e 
Área Rural. São consideradas da Área Urbana as repartições públicas, autarquias, escolas e outros órgãos da 
Prefeitura localizados em toda a cidade de Soledade, E são consideradas para a Área Rural as localidades fora do 
perímetro urbano. 
 
4. Somente será exigido os requisitos mínimos para investidura no cargo no ato da posse do candidato. 
 
5. As atribuições dos cargos supracitados obedecem às determinações constitucionais e conforme as Leis 
Ordinárias vigentes.  
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇOES E INVESTIDURA 
 
1. As inscrições só poderão ser realizadas sob a forma eletrônica, através da internet, conforme os itens 2 e 3. 
 
2. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico: www.consultexconcurso.com, solicitada no 
período entre 15 de março a 08 de abril de 2011. E será disponibilizado equipe de apoio presencial, aos 
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interessados, neste mesmo período de segunda a sexta-feira. Horário: das 8:00 às 13:00  horas. Local Sede 
da Prefeitura Municipal de Soledade -PB. Centro. Soledade-PB 
 
3. Inscrições Via internet: 
 
3.1. Pode ser realizada a inscrição para o Concurso Público via Internet, no endereço eletrônico 
www.consultexconcurso.com, solicitada no mesmo período de inscrições fixada pelo item 2 deste edital. 
 
3.2. DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO VIA INTER NET 
 
3.2.1 O candidato ao realizar sua inscrição no endereço eletrônico www.consultexconcurso.com deverá 
preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário disponível 
também no site, podendo efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do conveniado. 
 
3.2.2 As inscrições efetuadas, somente serão aceitas após a comprovação de pagamento do valor de inscrição, que 
será feita através do contrato com o Banco conveniado. 
 
3.2.3 O comprovante de inscrição do candidato inscrito estará disponível no endereço eletrônico 
www.consultexconcurso.com , no mesmo período determinado no edital para a entrega dos cartões, ou seja, 04 
a 08 de abril de 2011, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. A 
confirmação da inscrição só se dará mediante impressão deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentado 
no dia da prova. 
 
3.2.4 O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
 
3.2.5 Informações complementares acerca das inscrições via Internet estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.consultexconcurso.com 
 
3.2.6 A CONSULTEX – Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda. não se responsabiliza por 
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
3.2.7 Os candidatos após efetuarem a suas inscrições estão cientes do conhecimento e aceitação das normas do 
edital do concurso e automaticamente se declaram ter as condições e os documentos exigidos pelo edital. 
 
4. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos em Concurso. 
 
4.1. Para todos os cargos os requisitos mínimos e idade mínima de 18 anos serão comprovados e exigidos na data 
da posse. 
 
4.2. Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da CONSULTEX – Consultoria Contábil Concursos 
Públicos e Projetos Ltda., empresa responsável pela organização do presente Concurso. 
 
4.3. A confirmação de inscrição será disponibilizada aos candidatos a partir do dia 18 de abril na home 
page: www.consultexconcurso.com e no período de 18 a 24 de abril de 2011 será disponibilizada equipe de 
apoio presencial, aos interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Soledade - PB. (exceto os dias 
feriados) 
 
5. É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência, no presente concurso, para os cargos 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, submetendo-se, quando convocadas, 
a exame oficial, a qual terá decisão terminativa sobre o exercício do cargo. 
 



     

CONSULTEX CONCURSO PREFEITURA DE SOLEDADE 

  

5.1. Serão reservadas vagas aos deficientes físicos, na proporção de 5% (cinco por cento), a serem oferecidas em 
obediência à Legislação vigente. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos com estreita observância à ordem de classificação. Obedecendo ao seguinte 
quadro das vagas disponíveis: 
 

CARGOS N° de vagas para 
deficientes 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 1 
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DO SAMU 1 

MÉDICO PARA O SAMU - 
MÉDICO PSF 1 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 
MÉDICO NEUROLOGISTA - 
MÉDICO PLANTONISTA - 
MÉDICO ORTOPEDISTA - 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA - 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 

FONOAUDIÓLOGO - 
ACUMPUTURISTA - 

ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO - 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA - 

MÉDICO AUDITOR - 
PSICOLOGO EDUCACIONAL - 

 
5.2. O portador de deficiência deve requerê-lo por escrito, especificando o teor da deficiência e o cargo para cuja 
vaga se inscreveu, juntando documento médico que comprove ser portador de deficiência ao qual deverá ser 
entregue a equipe de apoio presencial na sede da Prefeitura no período das inscrições. 
5.3. O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições a confecção de prova 
em Braile ou Ampliada, especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter sua prova preparada e 
impossibilitando de realizá-la.  
5.4. Será eliminado da lista dos deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no requerimento de inscrição 
não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral. 
5.5. Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser argüida para justificar o 
pedido de aposentadoria. 
 

CAPÍTULO III – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

1. O Concurso Público constará de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco) 
alternativas. 

2. O número de questões e a pontuação de cada questão obedecem ao seguinte quadro abaixo.  
 

CARGO PROVAS N° DE 
QUESTÕES 

TOTAL DE 
PONTOS 

 
Língua Portuguesa 

 
10 

 
30 

 
Condutor de Ambulância do SAMU; Técnico 
em Segurança do Trabalho; Assistente 
Previdenciário; Técnico em Prótese Dentária; 
Operador de Máquina Pesada. Conhecimentos 

Específicos 
 

20 
 

70 
 

Língua Portuguesa 
 

15 
 

30 
 

Médico do SAMU; Médico Neurologista; 
Médico Ortopedista; Médico Oftalmologista; 
Fonoaudiólogo; Acumputurista; Médico PSF; 

Médico Auditor; Psicólogo Educacional 

 
Conhecimentos 

Específicos 

 
25 

 
70 
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3. Para os cargos de Condutor de Ambulância do SAMU e Operador de Máquina Pesada, somente os 
aprovados serão submetidos à prova prática que constará de avaliação de caráter eliminatório, na quantidade de três 
(3) vezes mais das vagas oferecidas, que determinará ser o candidato apto ou não apto para o exercício do cargo 
pretendido, a ser realizada após o resultado da primeira, e a informação do local da prova será divulgada 08 dias 
antes da data de sua aplicação. 
 
4.. No ato de convocação para o provimento do cargo o candidato que não apresentar o requisito mínimo 
exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de nomeação será anulada. 
 
5. Para todos os cargos, os programas para os candidatos inscritos serão divulgados amplamente na data e local 
destas inscrições. E após a realização das provas escritas, no prazo de 72 horas, a Empresa Organizadora do 
Concurso divulgará os respectivos gabaritos de respostas e cada tipo de provas escritas aplicadas, a ser 
disponibilizado no site da organizadora www.consultexconcurso.com 
 
 6. Data da Realização das Provas: 15 de maio de 2011 
 
7. Os candidatos serão cientificados através de publicação dos locais das provas no site da organizadora, e através 
dos cartões definitivos que serão disponibilizados aos candidatos na data prevista do item 4.3. do Capítulo II deste 
Edital. A retirada do cartão definitivo será de responsabilidade do candidato. A CONSULTEX – Consultoria 
Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda. Empresa Organizadora não se responsabilizará por inscrições não 
efetivadas. 
 
8.0. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e de horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados. 
 
9. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas  com antecedência de quarenta 
minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul ou preta, cartão de inscrição e de 
documento de identificação original. 
9.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de 
ocorrência em órgão policial. 
9.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF, carteira de 
estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis. 
 
10. Será excluído do Concurso o candidato que: 
 

1. Não comparecer, ou não mandar procurador em seu lugar, no período de inscrição do Concurso. 
2. Apresentar-se após o horário estabelecido. 
3. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30 (trinta) minutos 

do início das provas. 
4. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 

permitidos ou calculadora. 
5. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação. 
6. Lançar meios ilícitos para execução das provas. 
7. Não devolver integralmente o material recebido. 
8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
9.  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível, e mais: 

a) O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas de 
leitura óptica, que será o único documento válido para a correção das provas. 

b) O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o seu caderno de 
questões. 

c) O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de 
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 

d) Em hipótese alguma haverá vista de prova. 



     

CONSULTEX CONCURSO PREFEITURA DE SOLEDADE 

  

CAPÍTULO IV - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO 
 
1. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, por opção de cargo, 
sendo o classificado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos. 
2. Os candidatos com nota inferior a 50,0 (cinqüenta) pontos estarão automaticamente eliminados. 
3. Os critérios de desempate obedecem ao seguinte quadro: 
 

CARGO ORDEM DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

 
Condutor de Ambulância do SAMU; 
Técnico em Segurança do Trabalho; 
Assistente Previdenciário; Técnico em 
Prótese Dentária; Operador de 
Máquina Pesada. 

 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da 
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) obtiver maior nota na prova específica ou de conhecimentos 
específicos; 
c) obtiver maior nota na prova de português; 
d) persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio. 

 
Médico do SAMU; Médico 
Neurologista; Médico Ortopedista; 
Médico Oftalmologista; Fonoaudiólogo; 
Acumputurista; Médico PSF; Médico 
Auditor; Psicólogo Educacional 

 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da 
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) obtiver maior nota na prova específica ou de conhecimentos 
específicos; 
c) obtiver maior nota na prova de português; 
d) persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio. 
 

 
CAPÍTULO V- DA ORGANIZAÇÃO 

 
1.A Prefeitura Municipal de Soledade, através da Senhor Prefeito, contratou a Empresa CONSULTEX – 
Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda. para a execução do Concurso e esta é a responsável 
pela organização do certame.  

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS 
 

1. Será admitida a interposição de recurso pelo candidato que se achar prejudicado na prova escrita do Concurso. 
Para isso terá um prazo de 48 horas após o encerramento da prova. 
 
2. O recurso somente será conhecido, para efeito de julgamento, quando se fundamentar em “má formulação de 
questão” e de “impertinência do conteúdo da questão”. 
 
3. Será também admitido recurso pelo candidato que se achar prejudicado na divulgação das questões (gabarito) 
das provas corrigidas (respostas consideradas como certas) e do seu resultado, obedecendo em um prazo de 48 
horas.   
 
4. Compete à CONSULTEX – Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda. julgar, em 
instância única, administrativa, no prazo de cinco dias úteis do recebimento, os recursos interpostos de acordo com 
o Edital. 
4.1. Não será aceito recurso via fax e/ ou correio eletrônico. 
4.2. Recursos inconsistentes e/ou intempestivo serão indeferidos. 
4.3. Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou item(ns), de questão, a pontuação 
correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

CAPÍTULO VII - DA HOMOLOGAÇÃO 
 

1. Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a CONSULTEX – Consultoria Contábil 
Concursos Públicos e Projetos Ltda. encaminhará ao Prefeito que homologará e fará publicar no Diário 
Oficial o seu resultado. 
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CAPÍTULO VIII - DAS NOMEAÇÕES 

 
1. A nomeação dos candidatos classificados far-se-á por ordem decrescente das notas obtidas, mediante a 
quantidade das vagas oferecidas, devendo o candidato apresentar os seguintes documentos:  a) 02 (duas) fotos  3 x 
4; b) xerox de quitação eleitoral; c) certidão negativa fornecida pela Justiça Criminal Estadual  e declaração de 
aptidão física e mental, através de exame médico.  
 
1. As nomeações serão feitas de acordo com as necessidades do Município, mediante decisão administrativa, por 

meio de Decreto e/ou Portaria.  
 

CAPÍTULO  IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Será admitida concessão de vista ou revisão de provas, desde que tenha como finalidade o exercício do direito de 
recurso. 
 
2.A inexatidão das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no decorrer 
do processo seletivo, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se os atos decorrentes da inscrição. 
 
3. A inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente Edital. 
 
4. O Concurso Público terá validade pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação  
no Diário Oficial, podendo ser prorrogada a critério da   Administração  Pública Municipal, obedecendo ao 
disposto do artigo 37, incisos III e IV da CF. 
 
5. Não poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no Concurso, valendo 
para esse fim o resultado publicado. 
 
6. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público no Diário Oficial do Município e do Estado, quadros de avisos na sede da 
Prefeitura. 
 
7. A classificação no processo seletivo assegurará a expectativa do direito de ser nomeado dos candidatos 
aprovados, seguindo a ordem classificatória, ficando a concretização das nomeações condicionada à existência de 
vagas e a prioridade sobre novos concursados para assumir cargo no serviço público municipal de Soledade. 
 
8. O candidato aprovado deve manter sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da Administração do 
Município, a fim de que possa convocá-lo para comparecer quando for para tratar assunto relacionado a sua 
nomeação. 
 
9. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os demais aprovados no 
concurso público integrarão lista de classificados que será utilizada em função da necessidade da Prefeitura 
Municipal de Soledade, através das Secretarias, enquanto da vigência da validade do presente certame. 
 
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora, juntamente com a CONSULTEX – 
Consultoria Contábil Concursos Públicos e Projetos Ltda. 
 
 
Soledade, em 03 de março de 2011. 
 

   JOSÉ IVANILDO BARROS GOUVEIA  
Prefeito  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

CONDUTOR DE 
AMBULÂNCIA DO SAMU 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de 
pequenos textos; 2- Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3- 
Conhecimento da língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) 
masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e aumentativo. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito: Novo Código de 
Trânsito Brasileiro; 1- Normas Gerais de Circulação e Conduta; 2- Do Cidadão; 3- 
Da educação para o trânsito; 4- Da sinalização de trânsito; 5- Das infrações; 6- Dos 
crimes de Trânsito; 7- Direção Defensiva; 8- Inspeção e cuidados com as máquinas; 
9- Noções de mecânica.  

 
 
 
 

OPERADOR DE MÁQUINA 
PESADA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de 
pequenos textos; 2- Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3- 
Conhecimento da língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) 
masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e aumentativo. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito: Novo Código de 
Trânsito Brasileiro; 1- Normas Gerais de Circulação e Conduta; 2- Do Cidadão; 
3- Da educação para o trânsito; 4- Da sinalização de trânsito; 5- Das infrações; 6- 
Dos crimes de Trânsito; 7- Direção Defensiva; 8- Inspeção e cuidados com as 
máquinas; 9- Noções de mecânica, 10- Noções de primeiros socorros, 11- Placas, 12- 
Da habilitação, 13- Dos veículos, 14 – Do sistema Nacional de Trânsito, 15- 
Resoluções do CONTRAN em vigor.  

 
 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de 
pequenos textos; 2- Estabelecer relações entre seqüência de fatos ilustrados; 3- 
Conhecimento da língua: a) ortografia, b) acentuação gráfica, c) pontuação, d) 
masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e aumentativo. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Documentação Odontológica: prontuário 
clínico; 2. Isolamento do Campo Operatório; 3. Manipulação e classificação de 
materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais; 4. 
Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças 
periodontais; 5. Orientação ao paciente sobre Higiene Bucal; 6. Biossegurança e 
gerenciamento de  resíduos; 7. Conhecimentos Básicos sobre o funcionamento de 
uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela 
utilizados; 8. Educação em saúde  

 
 
 

 
 
 

MÉDICO PARA O SAMU 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: - politraumatizados: traumatismos 
não-intencionais, violência e suicídio; trauma com múltiplas vítimas: triagem e 
prioridade de atendimento e transporte; primeiro atendimento: ABCDE do trauma; 
avaliação do coma; choque hipovolêmico e ressucitação hidroeletrolítica; manejo das 
vias aéreas no paciente politraumatizado; traumas: torácico, abdominal, 
cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, de face e pescoço e da pelve. - 
doenças cardiovasculares: sintomas mais comuns; insuficiência cardíaca; arritmias; 
cardiopatia isquêmica; hipertensão arterial sistêmica., - distúrbios ginecológicos e 
obstétricos: sangramento vaginal; gravidez ectópica; doença hipertensiva da 
gravidez; violência sexual; parto de emergência. - pediatria: acidentes; asma aguda; 



     

CONSULTEX CONCURSO PREFEITURA DE SOLEDADE 

  

cetoacidose diabética; síndrome nefrítica; infecção urinária febril; distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal 
aguda; urgências cardiológicas; choque; parada cardiorrespiratória básica; parada 
cardiorrespiratória avançada. - doenças psiquiátricas: depressão; ansiedade; 
dependências químicas. - distúrbios metabólicos: diabete mélito; distúrbios acido-bá- 
sicos; doenças da tireóide. - doenças respiratórias: infecção respiratória; asma 
brônquica; DBPOC; insuficiência respiratória; carcinoma brônquico; tuberculose 

 
 
 

MÉDICO PLANTONISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Choque Séptico; 2. Infarto Agudo 
Miocárdio; 3. Embolia Pulmonar; 4. Diabetes Mellitus e suas complicações; 5. 
Politraumatismo; 6. Hematoma sub Dural e Extradunal; 7. Meningites Viróticas e 
Bacterianas; 8. AIDS e infecções Oportunistas; 9. Doenças e Hipófise; 10. Doenças 
da Tireóide; 11. Úlceras Pépticas; 12. Pancreatite; 13. Hipertensão Arterial; 14. 
Miocardites; 15.Hepatites Virais e Tóxicas; 16. Psicose (PMD e Esquizofrencial); 
17. Doenças Degenerativas do S.N.C.A.; 18. Reumatóide; 19. Doenças de Tecidos 
Conjuntivos; 20. Doenças Supra Renais; 21.  Insuficiência Renal Aguda e Crônica; 
22. Pneumopatias; 23. Tuberculose; 24. Hanseníase; 25. Coagulação e 
Anticoagulação; 26. Cirrose Hepática e Hipertensão Porta; 27. Infecção Trato 
Urinário; 28. Equilíbrio Ácido Básico; 29. Vacinação; 30. Pneumopatia de infânci 

 
 
 
 
 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  1.  Anatomia e Fisiologia humanas; 
Anamnese e exame físico gerais; Ética médica; Evolução das políticas públicas de 
saúde no Brasil; SUS: histórico e implantação; Programa Nacional de Vacinação; 
Patologias abrangidas pelos programas de atenção básica no Brasil (Diabetes 
mellitus, Hipertensão arterial, Tuberculose, Hanseníase, Colagenoses, DSTs, etc.); 
Patologias mais freqüentes nos serviços ambulatoriais (Infecção urinária, colpites e 
cervicites, piodermites, eczemas de contato, migrânea, seqüelas de AVCs, 
traumatismos superficiais leves, micoses cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses 
intestinais, resfriado comum, manejo da asma brônquica, anemia carencial 
ferropriva, queimaduras de 1º e 2º graus, desnutrição leve,dismenorréia, urolitíase 
não complicada, transtorno ansioso simples, etc) e seus respectivos métodos de 
abordagem clínicoterapêutica; noções básicas de prescrição de psicotrópicos; 
preenchimento da declaração de Óbito; tabagismo e alcoolismo. 2.  Neuroanatomia; 
fisiopatologia do sistema nervoso; semiologia neurológica; neuropatologia básica; 
genética e sistema nervoso; cefaléias; demências e transtornos da atividade nervosa 
superior; disgenesias do sistema nervoso; alterações do estado de consciência; 
transtornos do movimento; transtornos do sono; doenças vasculares do sistema  
nervoso; doenças desmielinizantes; doenças degenerativas; doenças do sistema 
nervoso periférico; doenças dos músculos e da placa neuromuscular; doenças 
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infecciosas e parasitárias; doenças tóxicas e metabólicas; epilepsias; manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma; tumores do sistema 
nervoso; urgências em neurologia; indicações e interpretação de: 
eletroencefalograma, eletromiografia, líquidocefalorraqueano, neuro-imagem, 
potenciais evocados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1.  Anatomia e Fisiologia humanas; 
Anamnese e exame físico gerais; Ética médica; Evolução das políticas públicas de 
saúde no Brasil; SUS: histórico e implantação; Programa Nacional de Vacinação;  
Patologias abrangidas pelos programas de atenção básica no Brasil (Diabetes 
mellitus, Hipertensão arterial, Tuberculose, Hanseníase, Colagenoses, DSTs, etc.); 
Patologias mais freqüentes nos serviços  ambulatoriais (Infecção urinária, colpites e 
cervicites, piodermites, eczemas de contato, migrânea, seqüelas de AVCs, 
traumatismos superficiais leves, micoses cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses  
intestinais, resfriado comum, manejo da asma brônquica, anemia carencial 
ferropriva, queimaduras de 1º e 2º graus, desnutrição leve, dismenorréia, urolitíase 
não complicada, transtorno ansioso simples, etc) e seus respectivos métodos de 
abordagem clínicoterapêutica; noções básicas de prescrição de psicotrópicos;  
preenchimento da declaração de Óbito; tabagismo e alcoolismo. 2.  Princípios do  
Atendimento. Clínico anamnese, no diagnóstico e na orientação. Introdução ao 
Estudo da Biomecânica. Biomecânica Localizada (MMSS, MMII e Coluna). 
Embriologia Humana, Histogênese óssea. Fisiologia e Bioquímica Óssea. 
Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas. Doenças Ósseas 
Metabólicas, Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento. 
Deformidades Congênita. Exame Músculo-Articular. Osteomielites e Pioartrites. 
Infecções Ósseas Específicas-tuberculose, lues, micoses. Tratamento de Seqüelas de  
Paralisia Infantil. Paralisia Obstétrica; Paralisia Cerebral. Cervicobraquialgias. Pé 
Plano Postural. Afecções Ortopédicas Comuns da Infância. Pé Equinovaro 
Congênito. Hallux Valgus. Lombalgia, Lombociatalgia e Hérnia Discal. Escoliose. 
Espondilolise e Espondilolistese. Epifisiolistese Proximal do Fêmur. Osteocondrites. 
Moléstia de Perthes. Displasia Congênita do Quadril. Tratamento das Artroses do 
MMII. Ombro Doloroso. Tumores Ósseos. Fraturas Expostas. Fraturas de Escafóide. 
Fraturas Luxações do Carpo. Fraturas do Punho (Fratura de Colles). Lesões 
Traumáticas da Mão. Fraturas dos Ossos do Antebraço. Fraturas Supracondilianas do 
Úmero na Criança. Fraturas  e Luxações da Cintura Escapular. Fraturas do Úmero. 
Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica. Fraturas do Terço Proximal do Fêmur.  
Fraturas do Colo do Fêmur na Criança. Fraturas Supracondilianas do Fêmur. Fratura 
do Joelho. Lesões Ligamentares e Meniscais  do Joelho. Fratura da Diáfise Tibial e 
Fraturas do Tornozelo. Fratura dos Ossos do Tarso. Anatomia e Radiologia em 
Ortopedia e Traumatologia. Situação de violência (identificação e procedimentos). 
Violência e acidentes do trabalho. Anatomia do Sistema  ÓsteoArticular. Anatomia 
do Sistema Muscular. Anatomia dos Vasos e Nervos. Anatomia Cirúrgica: vias de 
acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Farmacologia. Arts. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei 8080, de 19/09/1990. lei 8142, de 28/12/1990. Norma  
Operacional Básica do SUS 01/1996. Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS 01/2002. Emenda Constitucional n.º 29/2000. Ética profissional. ATLS. 
ACLS. PHLS 
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MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Embriologia Ocular. 2. Anatomia e 
histologia ocular: órbita – conteúdo e relações anatômicas; pálpebras e conjuntiva; 
globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa; meios dióptricos; músculos 
extrinsecos; aparelho lacrimal. 3. Fisiologia da Visão. 4. refração: noções de óptica 
oftálmica; vícios de refração; prescrição de óculos e lentes de contato. 6. Patologia, 
diagnostico e tratamento das doenças do (a) órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, 
vítreo, cristalino e aparelho lacrimal. 7. Glaucoma: classificação; quadro clínico; 
diagnóstico ; tratamento clínico e cirúrgico. 8. Estrabismo: classificação quadro 
cínico; tratamento clínico; tratamento clínico e cirúrgico. 9. Repercussões oculares 
de patologia sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas cirúrgicas. 10. AIDS – 
manifestações oculares. 

 
 
 
 
 
 

MÉDICO PSF 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: : 1. Código de Ética Médica; 2. 
Preenchimento da Declaração de óbito; 3. Doenças de Notificação Compulsória; 4. 
Princípios do Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na orientação; 5. Dor 
Fisiopatologia; 6. Dor Torácica; 7. Dor Abdominal; 8. ação Térmica; 10. Calafrios e 
Febre; 11. Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza Muscular;  12. Tosse e 
Hemoptise; 13. Dispnéia e Edema Pulmonar; 14. Edema; 15. Cianose, Hipoxia e 
Policitemia; 16. Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; 17. Colapso e Morte 
Cardiovascular Súbita; 18. Insuficiência Cardíaca; 19. Insuficiência Coronária; 20.  
Bradiarritmias; 21. Taquiarritmias; 22. Cateterismo e Angiografia Cardíaco; 23. 
Febre Reumática; 24. Endocardite Infecciosa; 25. Miocardiopatias e Miocardites; 26. 
Infarto Agudo do Miocárdio; 27. Cor Pulmonale; 28. Parada Cardio-respiratória; 29. 
Disfasia; 30. Constipação Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; 31. Aumento e 
Perda de Peso; 32. Hematêmese Melena; 33. Hepatite Aguda e Crônica; 34. Icterícia 
e Hepatomegalia; 35. Cirrose; 36. Distensão Abdominal e Ascite; 37. 
Coledocolitíase; 38. Doenças do Pâncreas; 39. Líquidos e Eletrólitos; 40. Acidose e 
Alcalose; 41. Anemias; 42. Hemorragia e Trombose; 43. Biologia do 
Envelhecimento; 44. Problema de Saúde do Idoso; 45. Diagnóstico e Manuseio das 
Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa;  46. Avaliação e Diagnóstico das Doenças  
Infecciosas; 47. Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 48. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; 49. Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto; 50. 
Estado de Mal Asmático; 51. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 52. 
Tromboembolismo Pulmonar; 53. Insuficiência Renal Aguda; 54. Insuficiência 
Renal Crônica; 55. Glomerulopatias; 56. Obstrução das Vias Urinárias; 57. Lupus  
Eritematoso Sistêmico; 58. Artrite Reumatóide; 59.  Vasculites; 60. Doença Articular 
Degenerativa; 61. Artrite Infecciosa; 62. Distúrbios da Coagulação; 63. Diabetes 
Mellitus; 64. Doenças da Tireóide; 65. Acidose Lático; 66. Doenças Vasculares 
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Cerebrais; 67. Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; 68. Viroses do 
Sistema Nervoso Central: Meningites e Encefalites; 69. Coma; 70. Doenças 
Ocupacionais; 71. Acidentes do Trabalho; 72. Neoplasias; 73. MoléstiasInfecciosas; 
74. Carências Nutricionais; 75. Princípios doutrinários e  organizativos do SUS: 
Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento 
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde; 76. Atenção Básica à 
Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção  
Básica à Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e 
especificidades. Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. 
Informações implícitas. Funções da linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, 
modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4. Seqüências textuais 
(narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação lingüística; 6. Níveis de 
linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e 
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de 
regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação 
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Segurança 
Aplicada ao Trabalho: Histórico da Segurança do Trabalho. 2. Efeitos do acidente de 
trabalho: trabalhador, família e empresa. 3. Causas do acidente de trabalho. 4. 
Comunicação e registro de acidentes. 5. Saneamento do Meio Ambiente: Aspectos 
legais. Esgotos. 6. Efluentes líquidos industriais. 7. Resíduos: composição, 
acondicionamento e coleta, destinação final. 8. Primeiros Socorros e Doenças 
Ocupacionais: temperatura, pulso e respiração. Desmaios. Envenenamento. 
Queimadura. Fraturas. Hemorragias. Respiração artificial e massagem cardíaca. 9. 
Doenças profissionais. 10. Lesão por Esforço Repetitivo. 11.Transporte de 
acidentados. 12. Ergonomia: Sistemas homem-máquina/meio-ambiente. 13.) Fadiga. 
Iluminação, cores, clima. 14. Prevenção e Controle de Perdas: Observação planejada 
do trabalho. 15. Análise de riscos. Análise Preliminar de Riscos. Análise de Modos 
Falhas. 16. Máquinas, Equipamentos e Materiais: Equipamentos e dispositivos 
elétricos. Equipamentos de guindar e transportar. Ferramentas manuais e 
motorizadas. Vasos de pressão e caldeiras. Compressores e equipamentos 
pneumáticos. Fornos. 17. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva. 18. 
Tanques, silos e tubulações. 19. Obras de construção, demolição e reforma. 20. 
Tecnologia e Prevenção de Incêndios: Princípios básicos do fogo. Extintores de 
incêndio. Hidrantes. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. 21. 
Higiene do Trabalho: Conceituação, aplicada à Engenharia de Segurança do 
Trabalho. 24. Radiações ionizantes e não ionizantes. 25. Contaminantes químicos: 
sólidos, líquidos e gasosos. Iluminação. Legislação Geral. 

 
 
 
 
 

FONOAUDIÓLOGO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações 
entre fonemas e grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de 
palavras; 6. Classes de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação 
de estruturas; 10. Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. 
Regência verbal e nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: 
Variedade de textos e adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos 
parágrafos; 17. Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos 
de coesão; 19. Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista 
do autor. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Sistema do Aparelho Auditivo: 
Bases Anatômicas e Funcionais; 2. Audiologia Clínica: Procedimentos Subjetivos e 
Objetivos de Testagem Audiológica  - indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho 
de Ampliação Sonora Individual; 3. Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e 
Meio Ambiente; 4. Exame Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; 5. Audiologia  
Educacional; 6. Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 7. Funções 
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Neurolingüísticas; 8. Desenvolvimento da Linguagem; 9. Estimulação Essencial; 10. 
Deformidades Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas - Avaliação 
Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; 11. Distúrbios da Voz: Disfonias - 
Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; 12. Distúrbios de Linguagem, da 
Fala e da Voz, decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e 
Sócio-Ambientais; 13. Desvios Fonológicos; 14. Sistema Sensório - Motor – Oral - 
Etapas Evolutivas; 15. Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura 
Orofacial e Desvios da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; 
16. Disfagia; 17. Distúrbios da Aprendizagem  da Linguagem Escrita: Prevenção, 
Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUMPUTURISTA 

PORTUGUÊS. 1.Ortografia; 2. Sistema oficial vigente; 3. Relações entre fonemas e 
grafias; 4. Acentuação; 5. Morfologia: Estrutura e formação de palavras; 6. Classes 
de palavras e seu emprego; 7. Flexão nominal e verbal; 8. Sintaxe: Processos de 
coordenação e subordinação; 9. Equivalência e transformação de estruturas; 10. 
Discurso direto e indireto; 11. Concordância nominal e verbal; 12. Regência verbal e 
nominal; 13. Crase; 14. Pontuação; 15. Interpretação de textos: Variedade de textos e 
adequação de linguagem; 16. Estruturação do texto e dos parágrafos; 17. 
Informações literais e inferências; 18. Estruturação do texto: recursos de coesão; 19. 
Significação contextual de palavras e expressões; 20. Ponto de vista do autor. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Medicina Tradicional Chinesa – teorias 
básicas: conteúdo fundamental da Teoria Yin-Yang; aplicação prática da Teoria Yin-
Yang; Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. 2. Fisiologia: o Qi. O 
sangue e os líquidos orgânicos; os Zang Fu: (Zang/órgão) e sua funções; os Fu 
(vísceras) e suas funções; relacionamentos entre Zang, Fu, as Vísceras Particulares; 
classificação geral dos meridianos; os doze meridianos principais; os pontos de 
Apucuntura. 3. Mecanismos de ação da Apucuntura: a participação dos sistemas 
nervoso, imune e endócrino; o ponto de Apucuntura e a recepção do estímulo; a 
natureza do estímulo; interação farmacológica. 4. Estudo anátomo-funcional dos 
meridianos principais e pontos: trajeto superficial e profundo; localização e função 
dos pontos; relações com órgãos e vísceras; conexões. 4.1. Meridianos tendino 
musculares: trajeto e distribuição, as zonas de influência, relações com os meridianos 
principais. 4.2. Meridianos distintos: trajeto e distribuição, relações com os 
principais. 4.3. Meridianos extraordinários: trajetos e relações; características gerais; 
a organização em pares; Du Mai e Ren Mai (pequena circulação). 5. Etiologia: 
classificação dos fatores etiológicos; fatores externos; fatores internos, fatores nem 
internos nem externos. 6. Patogenia: o processo de adoecimento; modoficações  
patológicas; produções patogênicas: Tan Yin e Yu Xue. 7. Zang Fu: difgerenciação 
de síndromes; distúrbios das Zang (órgãos); distúrbios dos Fu (vísceras); distúrbios 
envolvendo mais de um órgão. 8. Semiologia: técnicas de exames: inspeção, olfação, 
interrogatório, palpação, auscultação. 9. Fisiopatologia dos meridianos: sinais 
patológicos dos doze meridianos principais; sinais patológicos de Ren Mai e Du. 10. 
Os oito princípios diagnósticos: relações entre síndromes de excesso e deficiência. 
11. As síndromes de Xue (sangue), de Yin Ye (líquidos orgânicos). 12. Tratamento: 
princípios de tratamento; regras terapêuticas; princípios de seleção de pontos; a 
técnica da acupuntura; métodos terapêuticos auxiliares: auriculoterapia, 
eletroacupuntura; moxabustão, agulhas aquecidas, ventosa. 13. Terapêutica: 
abordagem terapêutica das nosologias ocidentais por acupuntura. 13.1. Neurologia: 
paralisia facial, neuralgia do trigêmeo, seqüela de AVC, cefaléias. 13.2. Respiratório: 
asma, rinite, sinusite. 13.3. Digestivo: dor abdominal, diarréia, constipação, dor 
epigástrica, vômitos. 13.4. Ginecologia: dismenorréia, dor pélvica crônica, TPM, 
hemorragia uterina disfuncional. 13.5. Osteoarticular: dor articular, 
cervicobranquialgias, lombalgia, lombociatalgia, dor no ombro, joelhos, cotovelos, 
tornozelos, pescoço, LER. Epicondilite, síndrome do túnel do carpo. 13.6. Dor 
doença: dor miofascial, fibromialgia. 13.7. Otorrino: tontura, zumbido. 13.8. 
Psiquiatria: distúrbios do sono, ansiedade. 13.9. Urologia: distúrbios da libido e 
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potência, enurese noturna, infecções urinárias. 13.10. Dermatologia: urticária, 
pruridos, herpes zoster 

 
 
 
 
 

ASSISTENTE 
PREVIDENCIÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e 
especificidades. Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. 
Informações implícitas. Funções da linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, 
modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4. Seqüências textuais 
(narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação lingüística; 6. Níveis de 
linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e 
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de 
regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação 
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Seguridade Social.  
Princípios constitucionais da previdência social.  Regime geral e regimes próprios de 
previdência social.  Previdência social dos servidores públicos.  Regras 
constitucionais de aposentadoria dos servidores públicos.  Pensão por morte.  
Auxílio-reclusão. Lei Complementar Municipal nº. 010/2009, Lei Municipal nº 517-
2009 Regimento Interno IPSOL.Lei Municipal nº 481 - criação IPSOL. 
 

 
 
 
 
 

TÉCNICO EM PRÓTESE 
DENTÁRIA 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e 
especificidades. Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. 
Informações implícitas. Funções da linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, 
modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4. Seqüências textuais 
(narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação lingüística; 6. Níveis de 
linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e 
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de 
regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação 
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e escultura 
dental. Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese dental. 
Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação 
e cuidados na conservação de gessos, ceras odontológicas, resina acrílica e materiais 
de acabamento e polimento, ligas metálicas; normas de higiene pessoal e de 
biossegurança, auto-cuidado e prevenção de contaminações cruzadas; passos 
laboratoriais para confecção de próteses totais, próteses fixas e próteses removíveis, 
provisórios; noções de oclusão dental; educação em Saúde: conceitos básicos; ética 
profissional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÉDICO AUDITOR 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e 
especificidades. Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. 
Informações implícitas. Funções da linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, 
modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4. Seqüências textuais 
(narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação lingüística; 6. Níveis de 
linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e 
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de 
regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação 
gráfica; 12. Pontuação.  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: 1.  Anatomia e Fisiologia humanas; Anamnese e exame físico gerais; 
Ética médica; Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; SUS: histórico e 
implantação; Programa Nacional de Vacinação; Patologias abrangidas pelos 
programas de atenção básica no Brasil (Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, 
Tuberculose, Hanseníase, Colagenoses, DSTs, etc.); Patologias mais freqüentes nos 
serviços ambulatoriais (Infecção urinária, colpites e cervicites, piodermites, eczemas 
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de contato, migrânea, seqüelas de AVCs, traumatismos superficiais leves, micoses 
cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses intestinais, resfriado comum, manejo da asma 
brônquica, anemia carencial ferropriva, queimaduras de 1º e 2º graus, desnutrição 
leve, dismenorréia, urolitíase não  complicada, transtorno ansioso simples, etc) e seus 
respectivos métodos de abordagem clínicoterapêutica; noções básicas de prescrição 
de psicotrópicos; preenchimento da declaração de Óbito; tabagismo e alcoolismo. 2.  
Sistema Nacional de Auditoria do SUS: Conceito, finalidade, competências e 
responsabilidades do auditor em saúde pública. Rotinas do processo de auditoria em 
saúde: auditoria analítica e operativa no SUS. Fundo Municipal de Saúde e Gestão 
de Recursos Financeiros do SUS. Noções de avaliação de serviços de saúde:conceito, 
finalidades e estratégias de avaliação. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade. 
Aspectos gerais e conceitos de Qualidade em Serviços de Saúde. Política Nacional 
de Medicamentos. Auditoria dos procedimentos do Sistema de Informações 
Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais 

 
 
 
 
 
PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Texto e gêneros textuais: interpretação e 
especificidades. Intenção comunicativa; 2. Coesão e coerência textuais; 3. 
Informações implícitas. Funções da linguagem. Citação do discurso (direto, indireto, 
modalização em discurso segundo, ilha textual). Paráfrase; 4. Seqüências textuais 
(narrativa, argumentativa, descritiva); 5. Variação lingüística; 6. Níveis de 
linguagem; 7. Semântica (Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos; 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e 
flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações 
coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de 
regência, concordância e colocação; 9. Crase; 10. Ortografia oficial; 11. Acentuação 
gráfica; 12. Pontuação. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teorias psicológicas 
da aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento. Psicologia Social e Comunitária.  
Psicologia da saúde no contexto educacional. Técnicas de exame Psicológico. 
Intervenção diagnóstica. Psicopedagogia. Políticas Educacionais. Fundamentos 
teóricos dos Processos Grupais. Psicologia Aplicada Especial. Pesquisa em 
Psicologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
         


