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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO  
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
CARGOS: TODOS OS CARGOS  

CONHECIMENTOS GERAIS 
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
políticos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Cunha Porã (SC). 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, Cidadania – Direitos e Deveres. Noções de 
atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, vacinas e doenças. 
Conhecimentos sobre o ESF – Estratégia Saúde da Família. 
1. Constituição Federal – Título VIII – Da ordem Social 
a. - Capítulo II – Da Seguridade Social 
b. - Seção II – Da Saúde 
2. Portaria GM nº 648 de 28 de março de 2006 – Revisão das Diretrizes e Normas para a 
Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 
3. Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, da Presidência da República; 
4. Lei nº 8080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 
5. Lei nº 8142 de 28/12/1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros da Saúde. 
6. Princípios fundamentais e organizacionais do Sistema Único de Saúde. SUS; 
7. Promoção, prevenção e proteção à Saúde; 
8. Noções de Vigilância à Saúde; 
9. Ações de Educação em Saúde na Estratégia Saúde da Família; 
10. Participação Social; 
11. A Estratégia Saúde da Família, como re-orientadora do modelo de atenção básica à 
saúde. 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e 
arquivo; classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; 
processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e 
controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços da 
Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da 
instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; noções de microinformática; 
conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para microcomputador 
e aplicativos para elaboração de testos, planilhas eletrônicas e bancos de dados. 
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Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções elementares do 
Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos 
Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos e municipais. Competências dos 
poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas 
administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e segurança do 
trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. Noções Básicas de Direito Administrativo. 
Princípios básicos da Administração Pública. Licitações e Contratos Administrativos – Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei Federal n°. 8.069/90. Direitos dos 
Trabalhadores (art.7° da Constituição Federal). Noções de Administração Pública (art.37 
da C.F. e alterações). Direitos e Deveres dos Servidores Públicos (art.39 e 41 da C.F.). 
Previdência dos Servidores Públicos (art.40 da C.F. e alterações). 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e 
arquivo; classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; 
processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e 
controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços da 
Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da 
instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; noções de microinformática; 
conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para microcomputador 
e aplicativos para elaboração de testos, planilhas eletrônicas e bancos de dados. 
Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções elementares do 
Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos 
Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos e municipais. Competências dos 
poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas 
administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e segurança do 
trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. Noções Básicas de Direito Administrativo. 
Princípios básicos da Administração Pública. Licitações e Contratos Administrativos – Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei Federal n°. 8.069/90. Direitos dos 
Trabalhadores (art.7° da Constituição Federal). Noções de Administração Pública (art.37 
da C.F. e alterações). Direitos e Deveres dos Servidores Públicos (art.39 e 41 da C.F.). 
Previdência dos Servidores Públicos (art.40 da C.F. e alterações). 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e 
arquivo; classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; 
processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e 
controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços da 
Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da 
instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; noções de microinformática; 
conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para microcomputador 
e aplicativos para elaboração de testos, planilhas eletrônicas e bancos de dados. 
Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções elementares do 
Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos 
Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos e municipais. Competências dos 
poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas 
administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e segurança do 
trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. Noções Básicas de Direito Administrativo. 
Princípios básicos da Administração Pública. Licitações e Contratos Administrativos – Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei Federal n°. 8.069/90. Direitos dos 
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Trabalhadores (art.7° da Constituição Federal). Noções de Administração Pública (art.37 
da C.F. e alterações). Direitos e Deveres dos Servidores Públicos (art.39 e 41 da C.F.). 
Previdência dos Servidores Públicos (art.40 da C.F. e alterações). 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO E MASCULINO) 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
(normais gerais). 
 
ENFERMEIRO ESF 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, 
Composição, conservação ‐rede de frio, indicação e contra-indicação, prazo de validade 
após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e 
operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 
Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência 
Integral à Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, 
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças 
Diarréicas, infecções  respiratórias agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente 
Assistência Integral  à  Saúde  da Mulher Programa Nacional de Prevenção do Câncer de 
Mama e Cérvico - Uterino). Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso (Assistência  
aos portadores  de doenças Crônico - Degenerativas ‐Programa Nacional de atenção ao 
Diabético e ao Hipertenso).  Assistência Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  (Legislação, 
Patologias) Assistência  Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental Noções básicas 
de psicopatologia e psicofarmacologia,  Assistência Integral à Saúde do Portador de 
Doenças Transmissíveis (Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente 
Transmissíveis ‐DST ‐AIDS, Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programa 
Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual 
(Limpeza, desinfecção, descontaminação). Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 
8.142/90. Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 
desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; 
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e 
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados 
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de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde 
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias 
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 
n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF. 
 
MOTORISTAS E OPERADOR DE MÁQUINAS 
Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. 
Equipamentos obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no 
veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. 
Lei Orgânica do Município – Dos Servidores Públicos e Do Meio Ambiente. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção); 
Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; 
Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e 
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados 
de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
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doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde 
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias 
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 
n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF. 
 


