
ANEXO I DO EDITAL Nº 010/2013  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FUMSAUDE 
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL - PARANÁ 

   
   1 - CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DE ENSINO SUPERIOR: 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: 

PORTUGUÊS 04 QUESTÕES 

1. Compreensão e interpretação de textos; 
2. Tipologia textual; 
3. Ortografia oficial;  
4. Acentuação gráfica; 
5. Emprego das classes de palavras; 
6. Emprego do sinal indicativo de crase; 
7. Sintaxe da oração e do período; 
8. Pontuação; 
9. Concordância nominal e verbal; 
10. Regência nominal e verbal; 
11. Significação das palavras; 
12. Colocação pronominal. 

MATEMÁTICA 04 QUESTÕES 

1. Sistema de Numeração Decimal; 
2. Problemas envolvendo as quatro operações; 
3. Números Decimais e fracionários; 
4. Juros e Porcentagens; 
5. Regra de Três; 
6. Sistema de Medidas; 
7. Razão e Proporção; divisão proporcional; 
8. Números inteiros e racionais. 

CONHECIMENTOS GERAIS 04 QUESTÕES 

1. Conhecimentos gerais. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como saúde, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas 
vinculações históricas. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: ENFERMEIRO 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, 
normas e procedimentos, registros e relatórios; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90), constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 
5. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde); 
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva; 
7. Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes. Doenças transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial; 
8.  Ética e Código de Deontologia de Enfermagem, Lei do exercício profissional; 
9.  Saúde da Criança e do Adolescente - Puericultura, controle de crescimento e 
desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente, Intervenções da Enfermagem na 
assistência à Criança nos aspectos preventivos e curativos: doenças preveníveis por 
imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do 



M.S);  
10.  DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e 
Tratamento; Sífilis; Cancro mole e duro, Vulvovaginites; 
11.   Noções Básicas de: Vigilância epidemiológica e Vigilância Sanitária;  
12.  Atenção a Saúde da Mulher: Gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, 
gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, puerpério (normal e patológico) e amamentação; 
13.  Saúde do Adulto e do Idoso - Assistência à Saúde para melhor qualidade de vida: 
alimentação saudável, exercícios psicofísicos e controle emocional.  
14.  Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia;  
15.  Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de 
enfermagem; 
16.   Atenção a Saúde em paciente psiquiátrico: Assistência de Enfermagem  e controle de 
medicamentos; 
17.   Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, 
resultados. Noções do Programa Saúde da Família – PSF; 
18. Decreto nº 94.406/97, Resolução do Cofen nº 375/2011, Resolução do Coren-DF nº 
14/2008, Portaria Conjunta SGA/SES nº 08 de 18/07/2006 e Portaria GM/MS nº 2488/11. 
19. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: DENTISTA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social; Papel do Dentista no processo de educação em saúde: 
importância, métodos, atuação, resultados; Noções do Programa Saúde Bucal – PSB. Modelos 
de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal, programas em 
serviços públicos odontológicos). 
3. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; 
4. Lei 8080/90. Lei 8142/90; 
5. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva.  
6. Anestesiologia; 
7. Bio-segurança no Trabalho; 
8. Dentística; Endodontia; Estomatologia; Exodontia;  
9. Odontologia preventiva; 
10. Odontopediatria;  
11. Ortodontia; 
12. Patologia (lesões de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos 
proliferativos); 
13. Radiologia;  
14. Periodontia (prevenção e tratamento das doenças periodontais); 
15. Prótese;  
16. Semiologia e Tratamento das Afecções dos Tecidos Moles Bucais;  
17. Terapêutica e farmacologia (analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, antidepressivos, 
anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes); 
18. Atualidades sobre Odontologia; 
19. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 
 
 



CARGO DE ENSINO SUPERIOR: ENFERMEIRO PSF 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, 
normas e procedimentos, registros e relatórios; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90), constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 
5. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde); 
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva; 
7. Atuação do Enfermeiro nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes. Doenças transmissíveis: medidas preventivas, diagnóstico diferencial; 
8.  Ética e Código de Deontologia de Enfermagem, Lei do exercício profissional; 
9.  Saúde da Criança e do Adolescente - Puericultura, controle de crescimento e 
desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente, Intervenções da Enfermagem na 
assistência à Criança nos aspectos preventivos e curativos: doenças preveníveis por 
imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do 
M.S);  
10.  DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e 
Tratamento; Sífilis; Cancro mole e duro, Vulvovaginites; 
11.   Noções Básicas de: Vigilância epidemiológica e Vigilância Sanitária;  
12.  Atenção a Saúde da Mulher: Gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, 
gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, puerpério (normal e patológico) e amamentação; 
13.  Saúde do Adulto e do Idoso - Assistência à Saúde para melhor qualidade de vida: 
alimentação saudável, exercícios psicofísicos e controle emocional.  
14.  Atenção ao adulto: hipertensão arterial, Diabetes, noções de oncologia;  
15.  Consulta em enfermagem: Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de 
enfermagem; 
16.   Atenção a Saúde em paciente psiquiátrico: Assistência de Enfermagem  e controle de 
medicamentos; 
17.   Papel do enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, 
resultados. Noções do Programa Saúde da Família – PSF; 
18. Decreto nº 94.406/97, Resolução do Cofen nº 375/2011, Resolução do Coren-DF nº 
14/2008, Portaria Conjunta SGA/SES nº 08 de 18/07/2006 e Portaria GM/MS nº 2488/11. 
19. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: MÉDICO VETERINÁRIO 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, 
normas e procedimentos, registros e relatórios; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social; Papel do Médico Veterinário no processo de educação 
em saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90), constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 
5. Saúde Pública: campos de atuação de Saúde   Pública e a Importância da Medicina 
Veterinária na Saúde Pública; 



6. Inspeção Sanitária e Tecnológica dos Produtos de Origem Animal: (Inspeção “ante-mortem” 
dos animais de açougue; Sistema Linfático: sua importância em inspeção de carnes);  
7. História natural das doenças e níveis de prevenção. Medidas epidemiológicas (identificação 
de problemas e determinação de prioridades).  
8. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais; 
9. Principais doenças infecciosas transmissíveis ao homem; Principais doenças parasitárias 
transmissíveis ao homem; Toxi-infecções alimentares.  
10. Beneficiamento do leite de consumo; Controle Químico e Microbiológico de leite e produtos 
lácticos; 
11. Aspectos higiênicos e sanitários do pescado; 
12. Patologia animal: Etiologia,  Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação relativos às 
doenças: Febre Aftosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suína, Carências vitamínico-
minerais, Principais ectoparatisoses de bovinos, bubalinos e suínos, Principais doenças de aves 
e equídeos; 
13. Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite, Raças; Distribuição geográfica no Brasil; 
Importância econômica; Melhoramento do meio; Produção de carne; Produção de leite; 
14. Nutrição animal e Agrostológica: Valor dos alimentos; Hidratos de carbono, gorduras e 
proteínas; Macro e micro elementos minerais; Vitaminas; Concentrados e volumosos; 
15. Formação e manejo de pastagem;   Forrageiras (gramíneas e leguminosas); Ensilagem e 
fenação; 
16. Fisiopatologia da Reprodução e Inseminação Artificial: Anatomia e fisiologia do aparelho 
reprodutor; Gestação, parto e lactação; Métodos de diagnóstico de gestação; Fatores que 
contribuem para alta taxa de fertilidade; Importância econômica da Inseminação Artificial; 
Doenças e distúrbios do aparelho genital do macho e fêmea; 
17. Manipulação e conservação dos alimentos: conservação pelo dessecamento, pela salga e 
pela salmoura. Conservação pelo frio (armazenamento e alterações físico-quimícas. Resíduos 
químicos de carne. Controle de qualidade de pescado, congelado, curado e semi-conservado. 
Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados; 
18. Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes 
etiológicos). Fontes de infecções e veículos de propogação. Zoonoses: epidemiologia e 
profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbunculo, hidatidose, brucelose, 
tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, 
leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre amarela silvestre).  
19. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: PSICÓLOGO CLÍNICO  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, 
normas e procedimentos, registros e relatórios; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social; Papel do Nutricionista no processo de educação em 
saúde: importância, métodos,  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90), constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 
5. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde); 
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva; 
7. Psicologia na saúde Pública; 
8. Desenvolvimento humano, crescimento e desenvolvimento da linguagem oral e escrita, 
Aprendizagem, Avaliação Escolar; 
9. Psicologia tradicional e Comunitária, grupos sociais, trabalho e transformação social, 
Socialização; 
10. Psicologia Institucional; 
11. Psicologia Clínica;  
12. Atuação do Psicólogo em Hospitais e Unidades Básicas de Saúde, Processo educativo e 
prevenção de patologias, Saúde Mental, orientação familiar,  
13. Estudo de Caso; 



14. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde, Lei Orgânica da 
Saúde/LOA/nº8080/90; - Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90), constituição 
Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; 
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança; 
3. Fundamentos da Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: 
legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, 
diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Papel do Médico no processo de 
educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; 
5. Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; - Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90), 
constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente.  
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva.  
7. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
8. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 
9. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas, angina pectoris, infarto agudo 
do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica;  
10. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia 
pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar.  
11. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, pancreatite, hepatites virais, e hepatopatias 
tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática,  
12. Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase renal, infecções do trato urinário, GNDA e GNC; 
13. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 
paratireóides; 
14. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; 
15. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, 
estreptococcias, endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, 
tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, 
herpes simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções 
oportunista. Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos; 
16. Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; 
17. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
18. Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 
distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos 
estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e 
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, 
intoxicações exógenas; 
19. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária; 
20. Emergências clínicas; 
21. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e 
pulmão; 
22. Relação médico-paciente; 
23. Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de 
hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso; 
24. Pré-natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento infantil e esquema básico vacinal; 
25. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do 
Adolescente, Adulto e do Idoso. 



26. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; 
27. Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas; 
28. Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
29. Fundamentos de Pediatria; 
30. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais; 
31. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório; 
32. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições); Saúde da família na busca 
da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no 
domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médicas na internação domiciliar e 
assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Registros e relatórios. Trabalho em 
equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: MÉDICO PLANTONISTA I 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; 
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança; 
3. Fundamentos da Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: 
legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, 
diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Papel do Médico no processo de 
educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; 
5. Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; - Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90), 
constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente.  
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva.  
7. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
8. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 
9. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas, angina pectoris, infarto agudo 
do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica;  
10. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia 
pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar.  
11. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, pancreatite, hepatites virais, e hepatopatias 
tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática,  
12. Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase renal, infecções do trato urinário, GNDA e GNC; 
13. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 
paratireóides; 
14. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; 
15. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, 
estreptococcias, endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, 
tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, 
herpes simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções 
oportunista. Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos; 
16. Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; 
17. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
18. Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 
distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos 
estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e 
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, 
intoxicações exógenas; 
19. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária; 
20. Emergências clínicas; 
21. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e 



pulmão; 
22. Relação médico-paciente; 
23. Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de 
hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso; 
24. Pré-natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento infantil e esquema básico vacinal; 
25. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do 
Adolescente, Adulto e do Idoso. 
26. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; 
27. Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas; 
28. Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
29. Fundamentos de Pediatria; 
30. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais; 
31. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório; 
32. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições); Saúde da família na busca 
da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no 
domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médicas na internação domiciliar e 
assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Registros e relatórios. Trabalho em 
equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: MÉDICO PLANTONISTA II 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; 
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança; 
3. Fundamentos da Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: 
legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, 
diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Papel do Médico no processo de 
educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; 
5. Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; - Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90), 
constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente.  
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva.  
7. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
8. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 
9. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas, angina pectoris, infarto agudo 
do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica;  
10. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia 
pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar.  
11. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, pancreatite, hepatites virais, e hepatopatias 
tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática,  
12. Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase renal, infecções do trato urinário, GNDA e GNC; 
13. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e 
nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 
paratireóides; 
14. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; 
15. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, 
estreptococcias, endocardite infecciosa, estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, 
tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, 
herpes simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções 
oportunista. Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos; 
16. Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; 
17. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; 
18. Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 



distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos 
estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e 
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, 
intoxicações exógenas; 
19. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica 
diária; 
20. Emergências clínicas; 
21. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e 
pulmão; 
22. Relação médico-paciente; 
23. Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de 
hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso; 
24. Pré-natal de baixo risco. Crescimento e desenvolvimento infantil e esquema básico vacinal; 
25. Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, 
Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do 
Adolescente, Adulto e do Idoso. 
26. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por 
agentes biológicos e ambientais; 
27. Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas; 
28. Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; 
29. Fundamentos de Pediatria; 
30. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais; 
31. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório; 
32. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições); Saúde da família na busca 
da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no 
domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médicas na internação domiciliar e 
assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Registros e relatórios. Trabalho em 
equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: FISIOTERAPEUTA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social; Papel do Fisioterapeuta no processo de educação em 
saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; 
5. Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei 8142/90; 
6. Boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
7. Registros e relatórios; 
8. Trabalho em Equipe, fisioterapia na saúde Pública; 
9. Desenvolvimento humano, crescimento e desenvolvimento; 
10. Fundamentos da fisioterapia; 
11. Técnicas básicas em: cinesioterapia, manipulações, fisioterapia, UTI, técnicas preventivas 
nas alterações músculo-esqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações no 
aparelho respiratório, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação, treinamento de 
muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros, fisioterapia nos diferentes 
aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar e ambulatorial), Ortopedia e traumatologia, 
clínica médica, pediatria, idoso; 
12. Desenvolvimento neuro-pisicomotor;  
13. Fisiologia do sistema cardio-respiratório; fisiologia da contração muscular; cinestesia; 
Fases da marcha;  
14. Avaliação e tratamento de patologias; pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, 
neonatológica, neurológica; Terapia intensiva;  
15. Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia; 
16. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde, Lei Orgânica da 
Saúde/LOA/nº8080/90; - Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90), constituição 



Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
17. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e organização 
de arquivos pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 

CARGO DE ENSINO SUPERIOR: NUTRICIONISTA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, 
normas e procedimentos, registros e relatórios; 
3. Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, 
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, 
participação popular e controle social; Papel do Nutricionista no processo de educação em 
saúde: importância, métodos, atuação, resultados;  
4. Norma Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – 
NOAS/2001; Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90), constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente. 
5. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde); 
6. Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva; 
7. Trabalho em Equipe, Fundamentos da Nutrição; conceito e objetivos, importância da 
nutrição no desenvolvimento humano, nutrientes, propriedades, funções, digestão, 
metabolismo, Nutrição do ciclo vital, gravidez e lactação, bebês, recém nascido de baixo peso, 
infância e adolescência, envelhecimento, técnica dietética (alimentos, conceitos, preparo, 
conservação, características físicas e químicas, avaliação),  
8. Unidades de Alimentação e Nutrição - objetivos e características, planejamento físico, 
recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha 
dietética; 
9. Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de 
nutrientes; 
10. Alimentação enteral e parenteral; 
 11. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, 
nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia; 
12. Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, 
desvantagens e interpretação / avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal 
(classificação de GARROW); 
13. Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastrointestinal / glândulas anexas; 
14. Dietoterapia nas enfermidades renais; 
15. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular; 
16. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias; 
17. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, anemias 
nutricionais. Vitaminas. Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios. 
18. Terapia Nutricional; 
19. Nutrição enteral e parenteral; 
20. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. 
21. Avaliação nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de 
digestão e Vias de excreção de nutrientes. 
22. Vigilância sanitária, recursos humanos, treinamento, hábitos alimentares, e Prevenção de 
doenças; 
23. Estudo de Caso. 

 
2 - CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO:  
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO: 

PORTUGUÊS 04 QUESTÕES 

1. Compreensão e interpretação de textos.  



2. Tipologia textual.  
3. Ortografia oficial.  
4. Acentuação gráfica.  
5. Emprego das classes de palavras.  
6. Emprego do sinal indicativo de crase.  
7. Sintaxe da oração e do período.  
8. Pontuação.  
9. Concordância nominal e verbal.  
10. Regência nominal e verbal.  
11. Significação das palavras.  
12. Colocação pronominal. 

 

MATEMÁTICA 04 QUESTÕES 

1. Sistema de Numeração Decimal; 
2. Problemas envolvendo as quatro operações; 
3. Números Decimais e fracionários; 
4. Juros e Porcentagens; 
5. Regra de Três; 
6. Sistema de Medidas; 
7. Razão e Proporção; divisão proporcional; 
8. Números inteiros e racionais. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 04 QUESTÕES 

1. Conhecimentos gerais. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como saúde, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas 
vinculações históricas. 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
2. Conhecimento de atividades de apoio administrativo, como: Atendimento ao público, 
receber e anotar os recados distribuindo ao setor correspondente, recebimento de 
correspondências e encomendas, encaminhamentos; Atendimento às chamadas telefônicas; 
3. Conhecimento sobre: Duplicação de documentos diversos, operação de máquina própria, 
ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; 
digitação de textos, documentos, tabelas e outros originais;  
4. Arquivamento de processos, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; 
5. Preenchimento de fichas, formulários e mapas, cálculos simples; 
6. Receber, conferir e protocolar expedientes internos e externos, dando-lhes o devido 
destino ou arquivamento; 
7. Conhecimento dos trabalhos administrativos:  receber, catalogar e despachar documentos, 
arquivamento, protocolo, classificação de documentos, elaboração de pautas para reunião, e 
demais atividades básicas administrativas; 
8. Conhecimentos básicos sobre: Redação de correspondências, pareceres, ofícios, atas, 
resoluções, memorandos, convites, cartões, documentos legais e outros significativos para o 
órgão; 
9. Classificar contabilmente todos os documentos comprobatórios das operações realizadas, 
de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Prefeitura; 
10. Preparar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando os 
saldos, para facilitar o controle financeiro; 
11. Controlar a movimentação de recursos e o ingresso de receitas; 
12. Verificar o cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e 
contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros da Prefeitura; 
13. Prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e 
transmitindo recados; cadastramento de imóveis e estabelecimentos comerciais, a fim de que 
o Município possa recolher tributos; 
14. Executar o lançamento das contas em movimento, nas fichas e livros contábeis; 



15 Controlar estoques de materiais, inspecionando o recebimento e a entrega, bem como 
verificando os prazos de validade dos materiais perecíveis e a necessidade de ressuprimento 
dos estoques;  
16. Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da 
Prefeitura; 
17. Constituição Federal e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) nº 101 de 04/05/2000, Atos 
administrativos: conceito, classificação e espécies. Serviço público. Licitações e Contratos 
Administrativos - Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações: Alienações; Licitação: 
conceitos e aplicações; Modalidades de licitação: limites; publicidade; convite, tomada de 
preços, concorrência; Habilitação na licitação; Tipos de Licitação; Contratos Administrativos: 
Disposições básicas - arts. 54 a 59; Formalização, alteração, execução. Lei 4.320/64, PPA, 
LDO, LOA. 
18. Lei Orgânica da Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 
8142/90); 
19. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança (backup). Conceito e 
organização de arquivos pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de dados. 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Imunização, saúde, Prevenção de doenças e Técnica no preparo e administração de 
medicamentos; 
7. Assistência à enfermagem em doenças infecto-contagiosas e em situações cirúrgicas, 
8. Conhecimento sobre a abordagem em visitas domiciliares a comunidade atinentes à 
promoção e proteção da saúde da população; 
9. Conhecimentos sobre Imunização, saúde e Prevenção de doenças, proteção da saúde do 
trabalhador e do meio ambiente; 
10. Vigilância sanitária e epidemiológica e áreas afins nos programas e ações atinentes à 
promoção e proteção da saúde da população; 
11. Emergência: conceitos básicos, traumatismos, estado de choque, queimaduras, 
politraumatismos, afogamentos, esmagamento, asfixia, corpo estranho, ferimentos em geral, 
intoxicações, mordedura de cão, ferimentos em geral, primeiros socorros e atendimento de 
emergência;  
12. Atendimento ambulatorial; 
13. Infecção hospitalar: Técnicas assépticas, precauções, padrão para transmissão aérea, 
transmissão por gotículas, transmissão por contato; curativos; educação continuada; 
monitorização da pressão arterial; Emergências diabéticas, hipertensivas e em 
traumatismos;  
14. O serviço de Técnico em enfermagem, a equipe de trabalho e relações humanas na 
enfermagem;  
15. Conhecimentos sobre a qualidade da água, localização de poços, fontes naturais e fossas 
sépticas, destino de lixo e objetos, e a criação de animais domésticos; 
16. Programas: saúde da mulher, saúde mental, saúde do trabalhador, da criança e do 
adolescente, terceira idade, saúde pública; 
17. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal e PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde; entre outros na 
área da saúde); 



18. Atualidades no serviço do Técnico de Enfermagem; 
19. Conhecimento sobre saneamento básico, atuando para a solução dos problemas 
existentes; Técnicas de higiene na profissão; 
20. Conhecimento sobre: organização, limpeza e conservação dos materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, no ambiente de trabalho; 
21. Decreto nº 94.406/97, Resolução do Cofen nº 375/2011, Resolução do Coren-DF nº 
14/2008, Portaria Conjunta SGA/SES nº 08 de 18/07/2006 e Portaria GM/MS nº 2488/11. 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público;  
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre estatística para levantamento de dados; 
6. Conhecimento sobre o preenchimento de prontuários, fichas, relatórios de atividades, 
lançando dados em formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas 
pelo ministério de saúde; 
7. Conhecimento sobre as relações Interpessoais no Trabalho; Técnicas Básicas de 
Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame; 
8. Conhecimento sobre as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de 
epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, 
infecção hospitalar, vacinas; 
9. Conhecimento sobre Primeiros Socorros e Urgência: parada cardio-respiratória, 
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, 
afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e 
luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras; 
10. Conhecimento sobre a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, 
doenças mais comuns, berçários e lactários;  
11. Noções do Programa Saúde da Família – PSF; 
12. Papel do Auxiliar de Enfermagem no processo de educação em saúde: importância, 
métodos, atuação, resultados. 
13. Decreto nº 94.406/97, Resolução do Cofen nº 375/2011, Resolução do Coren-DF nº 
14/2008, Portaria Conjunta SGA/SES nº 08 de 18/07/2006 e Portaria GM/MS nº 2488/11. 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: OPERADOR DE RAIO X 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 questões 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
agendamentos, notificações, registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Materiais e equipamentos em radiologia; 
7. Propriedades e aplicações dos Raios X; 
8. Aparelhos e Tubos de Raio X. Imagem Radiológica. Filmes Radiográficos. Processamento 
9.Radiográfico. Identificação dos filmes e montagem. 



10.Efeitos biológicos dos Raios X. Natureza e produção dos efeitos biológicos. Proteção 
contra os Raios X.  
11.Técnicas radiográficas. Técnicas intrabucais. Técnicas extrabucais. Radiografias 
panorâmicas. Exame Radiológico; 
12.Preparo do paciente e realização do exame; 
13.Normas de biossegurança. Riscos e precauções - equipamentos de proteção individual  
e coletiva.  
14.Programa de Controle de Infecção Hospitalar;  
15.Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; 
16. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Conceito e organização de arquivos 
pastas/diretórios). 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
agendamentos, notificações, registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Conhecimento sobre a abordagem em visitas domiciliares a comunidade atinentes à 
promoção e proteção da saúde da população; 
7. Conhecimentos sobre Imunização, saúde e Prevenção de doenças, proteção da saúde do 
trabalhador e do meio ambiente; 
8. Conhecimentos sobre Vigilância sanitária e epidemiológica e áreas afins nos programas e 
ações atinentes à promoção e proteção da saúde da população; 
9. Conhecimentos sobre a qualidade da água, localização de poços, fontes naturais e fossas 
sépticas, destino de lixo e objetos, e a criação de animais domésticos; 
10. Conhecimento sobre: Saneamento e Educação sanitária; abastecimento de água; doenças 
relacionadas com a água e alimentos (meio de transmissão, agente patogênico, doenças, 
medida preventiva). Saúde e saneamento, problema do lixo, vigilância epidemiológica; 
11. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal/PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde; entre outros na 
área da saúde); 
12. Conhecimento sobre: organização, limpeza e conservação dos materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, no ambiente de trabalho; 
13. Papel do Agente Comunitário de Saúde no processo de educação em saúde: importância, 
métodos, atuação, resultados; 
14. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Conceito e organização de arquivos 
pastas/diretórios). 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: AGENTE DE ENDEMIAS 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 



fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
agendamentos, notificações, registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Conhecimento sobre a abordagem em visitas domiciliares a comunidade atinentes à 
promoção e proteção da saúde da população; 
7. Conhecimentos sobre Imunização, saúde e Prevenção de doenças, proteção da saúde do 
trabalhador e do meio ambiente; 
8. Conhecimentos sobre Vigilância sanitária e epidemiológica e áreas afins nos programas e 
ações atinentes à promoção e proteção da saúde da população; 
9. Conhecimentos sobre a qualidade da água, localização de poços, fontes naturais e fossas 
sépticas, destino de lixo e objetos, e a criação de animais domésticos; 
10. Conhecimento sobre: Saneamento e Educação sanitária; abastecimento de água; doenças 
relacionadas com a água e alimentos (meio de transmissão, agente patogênico, doenças, 
medida preventiva). Saúde e saneamento, problema do lixo, vigilância epidemiológica; 
11. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal/PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde; entre outros na 
área da saúde); 
12. Conhecimento sobre: organização, limpeza e conservação dos materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, no ambiente de trabalho; 
13. Papel do Agente de Endemias no processo de educação em saúde: importância, métodos, 
atuação, resultados; 
14. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Conceito e organização de arquivos 
pastas/diretórios). 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: AGENTE DE SAÚDE 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
agendamentos, notificações, registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Conhecimento sobre a abordagem em visitas domiciliares a comunidade atinentes à 
promoção e proteção da saúde da população; 
7. Conhecimentos sobre Imunização, saúde e Prevenção de doenças, proteção da saúde do 
trabalhador e do meio ambiente; 
8. Conhecimentos sobre Vigilância sanitária e epidemiológica e áreas afins nos programas e 
ações atinentes à promoção e proteção da saúde da população; 
9. Conhecimentos sobre a qualidade da água, localização de poços, fontes naturais e fossas 
sépticas, destino de lixo e objetos, e a criação de animais domésticos; 
10. Conhecimento sobre: Saneamento e Educação sanitária; abastecimento de água; doenças 
relacionadas com a água e alimentos (meio de transmissão, agente patogênico, doenças, 
medida preventiva). Saúde e saneamento, problema do lixo, vigilância epidemiológica; 
11. Programas da Política Nacional de Atenção Básica (PSF/Programa Saúde da Família; 
PSB/Programa Saúde Bucal/PAC/Programa Agente Comunitário de Saúde; entre outros na 
área da saúde); 



12. Conhecimento sobre: organização, limpeza e conservação dos materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, no ambiente de trabalho; 
13. Papel do Agente de  Saúde no processo de educação em saúde: importância, métodos, 
atuação, resultados; 
14. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Conceito e organização de arquivos 
pastas/diretórios). 

 

CARGO DE ENSINO MÉDIO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTÁRIA - THD 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Regras básicas de servidor público; Ética, Normas e comportamento em serviço público; 
2. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
3. Evolução das Políticas de Saúde no Brasil; Sistema único de Saúde/SUS, conceitos, 
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Norma 
Operacional Básica – NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001. 
Atualidades sobre Saúde Pública. Saúde Coletiva. Lei 8080/90. Lei de Participação da Gestão 
do SUS nº 8142/90; constituição Federal e Estatuto da criança e do adolescente; 
4. Ambiente de trabalho, assistência a pacientes, boas práticas, normas e procedimentos, 
agendamentos, notificações, registros e relatórios; 
5. Conhecimento sobre o preenchimento de relatórios de atividades, lançando dados em 
formulários apropriados, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo ministério de 
saúde; 
6. Preparo e Esterilização dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados;  
7.Conhecimentos básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, 
instrumentais e materiais nela utilizados;  
8.Contaminação bacteriológica e química; 
9. Agentes causadores de doenças transmissíveis; 
10. Forma de prevenção de doenças na boca; 
11. Instrumentação; 
12. Doenças transmissíveis; 
13.Prevenção de controle de infecção em odontologia; 
14.Anatomia dos dentes; 
15. Programa Saúde Bucal – PSB; 
16. Operação de microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, 
alterar e obter dados e informações. Conceitos básicos de software e hardware. Noções do 
ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. Conceitos de internet e intranet. Internet 
Explorer. Correio eletrônico (webmail). Conceito e organização de arquivos 
pastas/diretórios). 

 
 
3 - GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:  
 
3.1 - CARGOS DO GRUPO DE NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO:  
 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

PORTUGUÊS 04 QUESTÕES 

1. Compreensão e interpretação de textos.  
2. Ortografia oficial.  
3. Acentuação gráfica.  
4. Emprego das classes de palavras.  
5. Emprego do sinal indicativo de crase.  
6. Pontuação.  
7. Concordância nominal e verbal.  
8. Significação das palavras.  
9. Colocação pronominal. 

 
 



MATEMÁTICA 04 QUESTÕES 

1. Sistema de Numeração Decimal; 
2. Problemas envolvendo as quatro operações; 
3. Números Decimais e fracionários; 
4. Juros e Porcentagens; 
5. Regra de Três; 
6. Razão e Proporção; divisão proporcional; 
7. Números inteiros e racionais. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 04 QUESTÕES 

1. Conhecimentos gerais. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como saúde, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas 
vinculações históricas. 

 

CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  28 QUESTÕES 

1. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
2. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; 
3. Conhecimentos sobre: Uso correto e cuidados com as ferramentas, máquinas, 
equipamentos e utensílios de seu uso no trabalho;  
4. Conhecimentos sobre: Prevenção de acidentes no trabalho; 
5. Conhecimentos sobre: Controle de estoque de materiais, recebimento e entrega, bem como 
verificando os prazos de validade dos materiais perecíveis e a necessidade de ressuprimento 
dos estoques; 
6. Conhecimento sobre serviços de limpeza e conservação de prédios, móveis e utensílios 
bem como dos materiais e produtos necessários para a realização de cada atividade, remover 
o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e Coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-o em 
latões, para depositá-lo nas lixeiras específicas; 
7. Conhecimento sobre: limpeza, a higiene e a conservação dos utensílios, dos móveis e 
equipamentos (colchões, berços, carrinhos, cadeiras, armários, lixeiras, portas, vidros, etc.);  
8. Conhecimento sobre: controle dos materiais de limpeza conforme orientação da 
coordenação;  
9. Conhecimento sobre Lavagem e manutenção das roupas e artigos de cama, mesa e banho;  
10. Conhecimento sobre higiene pessoal, e uso adequado e a função dos EPI – Equipamentos 
de Proteção e Segurança; 
11. Noções Básicas sobre a organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao 
grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);  
12. Habilidades manuais no desempenho de tarefas: Seqüência correta das operações. 

 

CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: COZINHEIRA 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 28 QUESTÕES 

1. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional; 
2. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; 
3. Conhecimentos sobre: Prevenção de acidentes no trabalho; 
4. Conhecimentos sobre: cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção da criança;  
5. Conhecimento sobre Primeiros Socorros e Urgência:  
6. Conhecimento sobre a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, 
doenças mais comuns, berçários e lactários;  
7. Noções Básicas sobre a organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao 
grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);  
8. Conhecimento sobre serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; 
9. Habilidades manuais no desempenho de tarefas: Seqüência correta das operações; 
10. Conhecimento sobre preparo e conservação de alimentos. 

 


