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Obs. As questões serão elaboradas em concordância com o novo acordo ortográfico. 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A OS CARGOS DE: Cirurgião Dentista, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos e Nutricionista 

Princípios da Administração Pública. Serviço Público. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética 
profissional.  Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90 e Decreto n. 7.508 de 28/06/11. Controle 
Social e Participação Social, Lei 8.142/90. Estratégia Saúde da Família – ESF. Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. Política Nacional de 
Atenção Básica, Portaria 2.488 de 21/10/11 e Portaria 2.027 de 25/08/11. Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família – NASF. Português: Compreensão e interpretação de textos; Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos; Conjunções; 
Acentuação; Pontuação; Crase; Ortografia; Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego 
dos vocábulos nos textos. Regência verbal e nominal. 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS AOS CARGOS DE: Bibliotecário, Engenheiro Civil e 
Fiscal Tributário. 
Princípios da Administração Pública. Serviço Público. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética 
profissional. Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88): Dos Princípios 
Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e 
III). Lei Orgânica Municipal. Português: Compreensão e interpretação de textos; Classes de 
palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos; Conjunções; 
Acentuação; Pontuação; Crase; Ortografia; Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego 
dos vocábulos nos textos. Regência verbal e nominal. 

CONHECIMENTOS TECNICO – PROFISSIONAIS (ESPECÍFICOS) 

 
BIBLIOTECARIO – Planejamento e Organização de bibliotecas. Seleção e aquisição de material. 
Catalogação e classificação de material. Redes e sistemas de informação. Profissionais de 
informação. Serviço de referência e informação. Sociedade da informação.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIRURGIAO DENTISTA – Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do relatório do 
Projeto SB Brasil. Políticas de Saúde Bucal: Brasil Sorridente – Política Nacional de Saúde Bucal. 
Saúde bucal coletiva: Cariologia – Aplicações Clínicas, prevenção. Dentística restauradora: 
Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina composta e ionômero de vidro – 
propriedades e indicações. Endodontia: Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares. 
Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e noções clínicas. Cirurgia: exodontia – 
técnicas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENFERMEIRO – O processo saúde-doença do coletivo; o perfil epidemiológico na prática do 
enfermeiro na Atenção Básica; a enfermagem e o cuidado na saúde da família; a educação em 
saúde na prática da Atenção Básica; a visita domiciliar no contexto da saúde da família; a busca 
da humanização e da ética na atenção à saúde. Saúde da Mulher: avaliação e intervenção de 
enfermagem na gestação; Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, sexualidade da mulher e autocuidado; o período pós-natal e a assistência ao binômio 
mãe-filho. Saúde da Criança: promoção do aleitamento materno e alimentação da criança; 
assistência de enfermagem à criança com agravos respiratórios; assistência de enfermagem à 
criança com diarréia aguda e desidratação; assistência e cuidado de enfermagem à criança com 
problemas nutricionais; ações de enfermagem para a promoção da saúde infantil. Saúde do adulto 
e do idoso: o processo de envelhecimento e a assistência ao idoso; tratamento de feridas no 
domicílio; atuação da equipe de enfermagem na hipertensão arterial sistêmica; educação para o 
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controle do Diabetes Mellitus. Saúde mental na atenção básica. Prevenção e controle das 
doenças transmissíveis na atenção básica.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENGENHEIRO CIVIL – Drenagem  Urbana:  Determinação  de  vazão  de  projeto  para  os  
sistemas  de  drenagem  como:  sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros. Topografia e 
Sistema de Informação Geográfica: planimetria, altimetria, equipamentos, cartografia digital, 
softwares. Sistemas de Abastecimento de Água: tratamento, sistema de distribuição, manutenção 
de redes. Sistemas de Esgotamento  Sanitário: tratamento, sistema de coleta, manutenção de 
redes. Resíduos Sólidos: noções de resíduos  sólidos, quanto à origem e classificação, formas de 
tratamento: reciclagem, aterro sanitário  e compostagem. Serviços de limpeza urbana: varrição e 
capina de vias públicas, acondicionamento e transporte de resíduos. Pavimentação urbana: 
projeto, estrutura, sinalização. Prestação de assistência técnico/gerencial à administração pública. 
Emissão de laudos e pareceres. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento. 
Termos de referências para contratação de serviços, projetos e equipamentos. Análise de 
projetos. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras, Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FARMACEUTICO – Farmacologia: Farmacocinética e Farmacodinâmica. Interações 
Farmacológicas. Efeitos Adversos. Fármacos que atuam sobre o sistema nervoso, cardiovascular, 
respiratório, renal e gastrintestinal. Fármacos antimicrobianos. Fármacos antiparasitários. 
Fármacos antivirais. Fármacos contraceptivos. Fármacos quimioterápicos. Classificação dos 
medicamentos. Toxicologia. Dispensação, conservação e acondicionamento de medicamentos. 
Química Farmacêutica. Controle de qualidade. Farmacotécnica: Aspectos Biofarmacêuticos de 
formas farmacêuticas, soluções, xaropes, suspensões, emulsões, formas farmacêuticas nasais, 
oftálmicas, auriculares, pomadas, cremes, pastas, géis, produtos transdérmicos, pós, grânulos, 
cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos, injetáveis, supositórios, óvulos e aerossóis. 
Farmacotécnica fitoterápica. Fitoterapia na assistência a saúde. Aspectos envolvidos na produção 
e qualidade de medicamentos fitoterápicos. Uso racional de medicamentos. Assistência 
Farmacêutica: Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento e Estocagem de 
medicamentos e correlatos. Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância. Atenção 
Farmacêutica. Acompanhamento farmacoterapêutico. Legislação Sanitária e Profissional 
Pertinente a Farmácia: Código de ética, o Exercício Profissional. Política Nacional de 
Medicamentos. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais e Medicamentos Genéricos. Medicamentos Controlados (Portaria 
344/98). 
 
FISCAL TRIBUTARIO – Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema 
Tributário Nacional. Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional de 
competências tributárias. Limitações ao poder de tributar. Ordem econômica e financeira. Noções 
de Direito Administrativo. Teoria geral do Ato Administrativo: conceito, classificação, espécies, 
elementos, requisitos e atributos do ato administrativo. Direito Tributário. Conceito. Princípios. 
Normas gerais tributárias. Legislação Tributária: Vigência, interpretação, integração e aplicação. 
Conceito de tributo e espécies incluídas na competência tributária municipal. Incidência. Não 
Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação tributária: Principal e acessória. Hipótese de 
Incidência. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Contribuinte e Responsável. 
Responsabilidade Solidária e supletiva. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito 
tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão, extinção e exclusão. Lançamento: conceito, 
espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão. Administração Tributária. Fiscalização: termos 
e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. Dívida 
ativa: Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição e decadência. Renúncia de 
receitas. Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária (lei 8.137/90). Lei Complementar n.º 
116, de 31 de julho de 2003. O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 
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Incidência; Não Incidência; Fato Gerador; Serviços Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento 
Prestador; Sujeito passivo; Contribuinte; Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do 
serviço. O ITBI – Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base 
de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: 
Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. Legislação Tributária do Município de Porto Belo. 
Código Tributário Municipal, legislação esparsa e regulamentos. Noções de Direito Civil. Pessoas 
Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e espécies. A 
empresa, o empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e escrituração. Posse 
e Propriedade: conceito, aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto, 
finalidade, usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação 
patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, 
método das partidas dobradas. Balanço patrimonial: apresentação e composição. Apresentação 
da demonstração do resultado. Auditoria. Conceito e espécies. Procedimentos de Auditoria. 
Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. 
Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria.  
 
 
FISIOTERAPEUTA – Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia 
preventiva: fundamentos e aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em 
Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia 
na Atenção Básica. Educação Popular em Saúde. Avaliaçãocinesioterapêutica. Distúrbios 
Neurológicos na Infância. Reabilitação do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do 
paciente. Avaliação do paciente reumático – anamnese e exame físico. Tratamento das doenças 
reumáticas – medicina física e reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. 
Políticas Públicas de Atenção ao Idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações 
sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de 
disfunções. Avaliação e tratamento em ortopedia. Provas de função muscular Saúde da Família. A 
Família e seu Ciclo Vital: O Adulto. Anatomia Pulmonar e Cardíaca. Fisiologia Pulmonar e 
Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos Fisioterapêuticos. Reabilitação 
cardio-respiratória.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FONOAUDIOLOGO – Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e 
Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do 
Desenvolvimento da Linguagem oral: diagnóstico e intervenção. Avaliação e Tratamento dos 
Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica nas alterações de fala. Distúrbios 
Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos quadros afásicos. 
Linguagem nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem 
escrita. Etapas de aquisição da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia. 
Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: 
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), 
Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema 
Fonatório/O Processo Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e 
Disfonia nos Ciclos de Vida: da Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e 
Voz. Características vocais e terapia de voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica 
nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica nas disfunções da articulação 
temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina. Aleitamento materno. 
Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea neurogênica. Atuação 
fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento da 
audição. Avaliação audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do 
desenvolvimento da audição. Processamento Auditivo Central.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEDICO CARDIOLOGISTA – Cardiologia preventiva. Insuficiência coronariana aguda e crônica. 
Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Lesões orovalvulares. Arritmias cardíacas. 
Miocardiopatias e periocardiopatias. Endocardite Infecciosa. Dislipidemias. Prevenção das 
doenças cardiovasculares. Farmacoterapia em cardiologia. Atenção Básica em Saúde: 
Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. Asma. Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas 
e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e 
tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO CLINICO GERAL 20H – Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em 
Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtornos 
adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. Assistência à gestação normal, 
identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido normal e condução da 
puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade 
adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 
clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos 
necessários; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico 
dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Montagem e operação de sistemas de 
informação na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de sistema de 
referência e contrareferência; Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia 
Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação 
dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. 
Dislipidemias. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior 
e inferior. Tuberculose. Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera 
péptica. Hepatites agudas e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências 
de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da 
imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO CLINICO GERAL 40H – Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em 
Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtornos 
adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. Assistência à gestação normal, 
identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido normal e condução da 
puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade 
adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade 
clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos 
necessários; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; Diagnóstico 
dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria 
com a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando 
grupos mais vulneráveis; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de 
sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de 
sistema de referência e contrareferência; Estudos de prevalência e incidência de morbi-
mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Implementação, 
controle e avaliação do programa de imunização da unidade. Orientação e implementação de 
atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 
Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 
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situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. Atenção Básica em Saúde: 
Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. Asma. Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas 
e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e 
tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO GINECOLOGISTA – Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e 
exame ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados 
intersexuais. Ginecologia infanto-puberal. Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. 
Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome pré-menstrual. Hemorragia uterina 
disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. 
Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério descompensado. 
Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome 
dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. 
Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias 
ginecológicas e suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-
puerperal. Assistência pré-natal e propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes 
do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento prematuro de placenta. 
Inserção viciosa placentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças 
hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de membranas. Crescimento intra-
uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica. 
Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica 
Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério. Atenção 
Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. 
Dislipidemias. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior 
e inferior. Tuberculose. Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera 
péptica. Hepatites agudas e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências 
de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da 
imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO ORTOPEDISTA – Fisiologia e mineralização do osso. Histologia, histopatologia e 
embriologia do aparelho locomotor. Anatomia, biomecânica, semiologia e propedêutica do 
aparelho locomotor. Doenças osteometabólicas. Infecção osteoarticular. Anomalias congênitas do 
membro superior, membro inferior e da coluna vertebral; Displasias. Artrites inflamatórias, Gota e 
sinovites. Tendinites e tenosinovites. Bursites. Osteocondrites. Osteonecrose. Miosites. 
Espondilites. Entesopatias. Artrose e patologias degenerativas do aparelho locomotor. Síndromes 
compressivas neurológicas. Paralisia obstétrica. Paralisia cerebral. Tumor ósseo maligno. Tumor 
ósseo benigno. Pseudotumores. Doença de Paget. Síndromes compartimentais. Artrogripose. 
Síndromes que envolvem o aparelho locomotor. Necrose avascular. Patologias da fise. 
Deformidades de eixo dos membros inferior e superior. Desvios da coluna vertebral. Lombalgia e 
lombociatalagia. Hérnia discal. Espondilólise. Espondilolistese. Estenose de canal vertebral. 
Discrepância de comprimento dos membros. Deformidades adquiridas do pé. Metatarsalgia. 
Marcha normal. Distúrbios da marcha. Amputações. Artroscopia. Artroplastia. Enxertia óssea e 
cutânea. Cintilografia óssea. Radiologia ortopédica. Tomografia computadorizada do esqueleto. 
Ressonância magnética osteoarticular. Lesões traumáticas dos nervos periféricos. Lesões 
ortopédicas relacionadas ao diabetes. Pé diabético. Consolidação das fraturas. Cicatrização 
tendinosa e ligamentar. Biomecânica das fraturas. Classificação das fraturas. Fraturas expostas. 
Atendimento ao politraumatizado. Fraturas patológicas. Fratura por estresse. Complicações das 
fraturas e das luxações. Tromboembolismo. Infecção pós-traumática. Fixação interna das fraturas. 
Fixação externa. Métodos de tratamento de fraturas e luxações. Técnica AO. Princípios de 
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osteossíntese. Planejamento pré-operatório. Fraturas e luxações pelve e do membro inferior. 
Fraturas e luxações da cintura escapular e do membro superior. Fraturas e luxações da coluna 
vertebral. Lesões meniscais. Lesões ligamentares. Lesões tendinosas. Instabilidade articular. 
Luxação recidivante. Fraturas na criança. Descolamento epifisário. Trauma fisário. Fratura em 
galho verde. Fratura subperióstica. Deformidade plástica. Fratura obstétrica. Síndrome da criança 
espancada. Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência 
cardíaca. Dislipidemias. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do 
trato superior e inferior. Tuberculose. Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. 
Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. 
Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. 
Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Concurso Público – uma ferramenta para gestão eficiente.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO PEDIATRA – História e exame físico em pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência 
integral a saúde da criança. Educação em saúde: Conceitos: Prioridades em saúde maternas 
infantil. O papel educativo do pediatra. Crescimento e desenvolvimento. Fatores do crescimento e 
desenvolvimento. Desenvolvimento Neuro - Psicomotor e Emocional. Necessidades afetivas. 
Parâmetro de crescimento e desenvolvimento. Higiene Alimentar. Princípios gerais da alimentação 
da criança. Aleitamento materno. Alimentação do Pré-escolar e escolar. Principais distrofias 
carenciais primárias. Doença diarréica Terapia de rehidratação oral. Higiene Anti-Infecciosa. 
Imunização: Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: Prevenção e tratamento. Higiene 
do Ambiente Físico.Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção dos distúrbios de conduta. 
Prevenção de Acidentes na Infância. Primeiros socorros em Pediatria. Pediatria Clínica. 
Semiologia Pediátrica. Nutrição e distúrbios nutricionais. Necessidades básicas requeridas nas 
diferentes idades. Critérios de avaliação de criança eutrófica e distrófica. Classificação 
(Desnutrição, Marasmo, Kwashiokor). Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sistema digestivo: 
Sinopse de fisiologia Malformações. Gastrenterites Alergias Alimentares Desidratação. 
Desequilíbrios Hidroeletroliticos, Acidose, Alcaloses. Sist. Respiratório: Sinopse de fisiologia 
Malformações. IVAS: Rinofaringites, Amidalites, Otites, Rino-sinusopatias, Bronquite, Bronquiolite, 
Pneumonias, Asma, Afecções pulmonares Crônicas. Sistema Cardiovascular: Sinopse de 
fisiologia Malformações congênitas. Insuficiência cardíaca, Infecções: Febre Reumática, 
Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de fisiologia, Malformações. Doenças Infecciosas do 
Sistema Nervoso. Distúrbios Motores de instalação aguda. Problemas de aprendizagem: 
considerações neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de Fisiologia Déficit pondero- estatural. 
Distúrbios Tireoidianos, Diabetes, hiperplasia de supra-renal. Atenção Básica em Saúde: 
Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. Dislipidemias. Asma. Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior e inferior. Tuberculose. 
Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera péptica. Hepatites agudas 
e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências de drogas lícitas (álcool e 
tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO RADIOLOGISTA – Radiologia do Aparelho Digestivo, esôfago, processos inflamatórios, 
úlcera, neoplasias, varizes, divertículos, hérnia de hiato, megaesôfago, estômago e duodeno. 
Patologias não neoplácias, úlcera péptica e neoplasias. Intestino delgado, distúrbios funcionais, 
doenças inflamatórias e intestinais, enterite regional, síndrome de má-absorção e neoplásicas. 
Cólon patologia não neoplásica, pólipos e neoplasias malígnas, colite isquêmica RCUI, 
diverticulose, diverticulite. Fígado vias biliares e vesícula biliar, pâncreas, sistema porta, linfáticos, 
duodenografia hipotônica. Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões. Radiologia do 
trato urinário técnicas de exames. Anomalias do trato urinário. Enfermidades Infecciosas. 
Hidronefrose Litíase. Processos expansivos. Radiologia em ginecologia histero-salpinografia. 
Radiologia do abdômen agudo, síndromes inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e 
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traumáticas. Radiologia do Sistema osteo-articular. Doenças ósseas metabólicas. Lesões 
traumáticas ósseas e articulares. Tumores ósseos. Processos inflamatórios ósseos e articulares. 
Ultrassonografia pélvica, abdominal e óssea. Tomografia computadorizada do crânio, tórax e 
abdômen. Radiologia intervencionista e vascular.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA – Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, em medicina 
interna; A natureza do ultrassom: princípios básicos; Técnica e equipamentos; Indicações da 
ultrassonografia, Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia ultrassonográfica feminina, estudo 
ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal e patológico, doenças 
inflamatórias pélvicas, contribuição do ultrassom nos dispositivos intra uterinos, diagnóstico 
diferencial das massas pélvicas ao ultrassom; Ultrassonografia das doenças ginecológicas 
malignas, endometriose: Ultrassonografia e esterilidade; Estudo ultrassonográfico da mama 
normal e patológica; Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião; Anatomia ultra-
sonográfica fetal; Avaliação da idade gestacional; Estudo ultra-sonográfico das patologias da 1º 
metade da gestação; Crescimento intra-uterino retardado; Gestação de alto risco e multipla; 
Anomalias fetais e tratamento pré-natal; Placenta e outros anexos do concepto; Medicina Interna: 
Estudo ultra-sonográfico - Olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior; Estudo 
ultra-sonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais; 
Reproperitoneo, rins e bexiga, próstatas e vesículas seminais, escroto e pênis, extremidades. 
Atenção Básica em Saúde: Hipertensão arterial. Cardiopatia isquêmica. Insuficiência cardíaca. 
Dislipidemias. Asma. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Infecções respiratórias do trato superior 
e inferior. Tuberculose. Infecção urinária alta e baixa. Diarréias. Parasitoses. Gastrites e Úlcera 
péptica. Hepatites agudas e crônicas. Doenças inflamatórias intestinais. Atenção a dependências 
de drogas lícitas (álcool e tabaco). Diabete Melito. Doenças da tireóide. Obesidade. Síndrome da 
imunodeficiência adquirida. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NUTRICIONISTA – Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) 
possibilidades e perspectivas de Ações. Políticas Públicas no Brasil - Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) e Combate à Fome (Fome Zero – Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) 
objetivos b) ações. Instituições de controle e vigilância  nutricional e epidemiológica: ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária): a) objetivos B) ações com enfoque nutricional; SISVAN 
(Vigilância Alimentar e Nutricional): a) objetivos b) ações. NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família): a) definição b) objetivos c) relação com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação 
Nutricional e interação com a equipe ESF (Estratégia de Saúde da Família). Nutrição básica: a) 
conceitos b) propriedades c) nutrientes (definição, função, digestão, absorção, metabolismo, 
interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos de vida: a) avaliação 
nutricional (critérios e métodos) b) necessidades nutricionais e suplementação - recém nascidos, 
bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes. 
Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em patologias 
específicas: a) distúrbios do metabolismo b) distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) 
hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências nutricionais h) doenças 
infecto contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a) epidemiologia b) causas c) 
conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento 
materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações c) 
hábitos e guias alimentares regionais d) elaboração de material educativo. Técnica Dietética e 
noções de boas práticas.  
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NÍVEL MÉDIO 
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA OS CARGOS DE: Agente Social, Fiscal de Vig. 
Epidemiológica/Sanitária, Técnico em Radiologia e Técnico em Enfermagem. 

Princípios da Administração Pública. Serviço Público. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética 
profissional. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90. Participação Social – Lei 8.142/90. Estratégia 
Saúde da Família – ESF. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. Estatuto do Idoso 
– Lei 10.741/03. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. Português: Compreensão e 
interpretação de textos; Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, 
pronomes e verbos; Conjunções; Acentuação; Pontuação; Crase; Ortografia; Concordância verbal 
e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos. 
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA OS CARGOS DE: Aux. Administrativo, Coord. 
de Serviços Gerais, Fiscal Ambiental, Fiscal de obras e Tributos, Guarda de Trânsito, 
Técnico em informática. 

Princípios da Administração Pública. Serviço Público. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética 
profissional. Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88): Dos Princípios Fundamentais. 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). Português: 
Compreensão e interpretação de textos; Classes de palavras - flexões e emprego de: 
substantivos, adjetivos, pronomes e verbos; Conjunções; Acentuação; Pontuação; Crase; 
Ortografia; Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos. 

CONHECIMENTOS TECNICO – PROFISSIONAIS (ESPECÍFICOS) 
 
AGENTE SOCIAL – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Concepção de 
Protagonismo Juvenil. Política Nacional de Assistência Social. Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual Infanto Juvenil. Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e Adolescente. 
Direitos Humanos. Violência a crianças e adolescentes. Noções sobre Educação popular. 
Concepções de Infância: A importância do Brincar; Jogos Cooperativos. Política nacional para 
inclusão social de população em situação de rua. Conselho Tutelar: Conceito e 
Responsabilidades.  Sistema de Garantia de Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. 
Fracasso escolar. Manual de Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e 
comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, 
fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e 
controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 
Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes 
internos e externos. Followup. Check-list. Organização de reuniões e eventos. Relacionamento 
interpessoal. Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional. Qualidades pessoais e 
técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. 
Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de documentos. Comunicação oficial: atributos 
básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. Definição, características e finalidade dos 
seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, contrato, convênio, declaração, decreto, 
despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, 
portaria, procuração,relatório, requerimento, resolução. Windows XP e Windows 7: Conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e 
recuperação de arquivos ou pastas. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e anti-vírus. 
Dispositivos de entrada, saída e armazenamento. 
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COORD. SERV. GERAIS – Organização do local de trabalho. Noções de liderança e trabalho em 
equipe. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo.  Uso adequado de EPIs.  Saúde e 
Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FISCAL AMBIENTAL – Legislação Federal: Código Florestal (Lei Federal Nº 4.771 de 1965) e 
alterações. Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal 6.766 de 1979). Política Nacional de Meio 
Ambiente (Lei Federal Nº 6.938 de 1981). Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal Nº 
9.433 de 1997). Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº 9.605 de 1998) e alterações. Política 
Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de 1999). Decreto Federal Nº 3.179 de 
1999, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000) 
e alterações. Instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (Lei Federal Nº 
10.165 de 2000). Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257 de 2001). Resoluções Federais: 
Resolução CONAMA Nº 001 de 1986 – Critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA. Resolução CONAMA Nº 237 de 1997.Regulamenta aspectos do 
licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. Resolução 
CONAMA Nº 303 de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente. Resolução CONAMA N° 307 de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios 
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Resolução CONAMA Nº 308 de 
2002. Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos 
gerados em municípios de pequeno porte. Resolução CONAMA Nº 357 de 2005. Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes. Resolução CONAMA Nº 369 de 2006. 
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente. Resoluções Estaduais: RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 001/2006. Aprova a Listagem 
das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental passíveis de 
licenciamento ambiental pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a indicação do competente 
estudo ambiental para fins de licenciamento; Resolução CONSEMA N.º 02/2006, define as 
atividades de impacto local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental 
municipal, bem como os critérios necessários para o licenciamento municipal. Noções de 
segurança individual e coletiva. Noções de primeiros socorros. Noções básicas de Licenciamento 
Ambiental. Noções básicas de Meio Ambiente e Saúde. Impactos ambientais das atividades 
humanas, no solo, ar e água. Estudo de Impacto Ambiental. Conservação ambiental. Disposição 
de resíduos, separação, reciclagem, destino e prevenção. Transporte de cargas perigosas. 
Recursos florestais. Infrações ambientais e penalidades. Meio Ambiente nas Constituições 
Federal e Estadual. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 2007) e 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FISCAL DE OBRAS E TRIBUTOS – Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do 
Município: meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos relacionados ao poder de 
polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e licença. Direito de 
construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do 
Município; licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, 
emissão de habite-se. Código de Obras de Porto Belo. Código de Posturas de Porto Belo. Plano 
Diretor de Porto Belo. Código Tributário: Taxas de Poder de Polícia. Lei Orgânica Municipal. 
Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de infração, sanções, recurso, 
interdição, cassação de licença, apreensão de bens. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança 
no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FISCAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/SANITARIA – Saneamento. Atribuições do Fiscal 
de Vigilância Sanitária. Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. 
Mapeamento/territorialização. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Diagnóstico 
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em 
saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário. 
Gestão da Vigilância Sanitária / Municipalização / Descentralização. Conceitos: Abrangência, 
instrumentos de atuação, poder de polícia, emissão de autos e documentos legais. Riscos 
ocupacionais e Saúde do Trabalhador. Infrações à legislação sanitária e suas sanções - Lei 
Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas por 
Alimentos. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - Lei Federal 9782/99 e suas alterações e 
regulamentações. Normas gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas 
alterações e Decretos regulamentadores. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GUARDA DE TRANSITO – Legislação (Código Nacional de Trânsito e seus Regulamentos). 
Regras gerais de circulação. Deveres e Proibições. Infrações e penalidades dos veículos e dos 
condutores de veículos. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes. Condição Adversa. Colisão. 
Distância. Cruzamento. Ultrapassagem. Hidroplanagem. Curvas. Rodovias.  Primeiros Socorros: 
Atitudes do Socorrista. Hemorragia. Queimadura. Fratura. Respiração. Circulação. Entorse. 
Luxação. Sinalização: Sinais de Apito. Placas de Advertência. Placas de Regulamentação. Placas 
de Indicação de Serviço Auxiliar. Sinalização Horizontal. Uso adequado de EPIs.  Saúde e 
Segurança no Trabalho. 
 
 
TECNICO EM ENFERMAGEM – Atenção Básica a Saúde: Sistema de Informação da Atenção 
Básica – SIAB; O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A 
(H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; 
Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto 
e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como 
estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do 
trabalhador. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização 
e desinfecção; Serviço de Controle de InfecçõesHospitalares (SCIH). Procedimentos de 
enfermagem: Primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas 
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, 
tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: 
Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem. Uso adequado de EPIs.  
Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TECNICO EM INFORMATICA – Software Básico: Instalação, configuração e utilização dos 
sistemas operacionais Windows XP Professional, Windows 2003 Server e Linux. Aplicativos: 
Conhecimentos na ferramenta Microsoft Office Professional 2003 / 2007 (Word, Excel, PowerPoint 
e Access). Hardware: Instalação e configuração de dispositivos de hardware. Conceitos básicos 
do funcionamento dos componentes e periféricos: motherboard, memória RAM, placa de rede, 
fax-modem, placas e monitores de vídeo, drives CD/DVD (leitura e gravação), dispositivos de 
armazenamento de dados, dispositivos de entrada de dados, instalação e configuração de 
impressoras. Redes de computadores: LAN e WAN: Topologias; Ethernet, FastEthernet, VPN; 
configuração de uma rede de computadores em Windows e Linux. Equipamentos de rede: 
switches e roteadores, hubs; cabeamento estruturado. Internet: Noções de serviços da Internet e 
da Intranet: hipertexto (HTML), e-mail, TCP/IP; Serviços e protocolos da Internet. Segurança de 
dados: Backup, Antivírus. Softwares maliciosos e técnicas de ataque. Noções de segurança em 
redes de computadores. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TECNICO EM RADIOLOGIA – Física e química dos raios X. Fatores radiográficos. Métodos de 
exames radiológicos. Contrastes radiográficos. Anatomia humana. Anatomia radiográfica. 
Técnicas radiográficas gerais e especiais. Câmara escura: técnicas e manutenção. Equipamentos 
radiológicos: componentes básicos. Regras de proteção e segurança na operação de 
equipamentos de raios X. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TECNICO EM TOPOGRAFIA – Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, 
fechadas e abertas. Nivelamento geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de 
acordo com a Norma. Locações urbanas. Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do 
solo. Legislação dominical, ambiental e técnica pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do 
solo. Legislação sobre as terras de marinha e acrescidos de marinha. Equipamentos, técnicas e 
interpretação de dados de batimetria. Noções de projetos de loteamento e cidades; Exploração e 
locação de estradas; Locações de obras civis e de arte em estradas; Solos: Composição 
geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, 
abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial. Medidas: 
comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções 
de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, 
estacamento e suas operações, nivelamento. Fotogrametria: Noções de estereoscopia, montagem 
de mosaico. Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua 
área de atuação. Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento 
dos aparelhos; Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de 
terrenos; Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; 
Tópicos relativos à topografia em campo; Conhecimentos de AUTOCAD. Uso adequado de EPIs.  
Saúde e Segurança no Trabalho. 
 
 
 

NIVEL FUNDAMENTAL  

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS 
Princípios da Administração Pública Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética profissional. Saúde e 
segurança no Trabalho. Matemática: Números e operações; Grandezas e Medidas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Português: Compreensão e interpretação de textos; Verbos; 
Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; Sinônimos e antônimos; Acentuação. 
Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos 
e modos verbais. 

CONHECIMENTOS TECNICO – PROFISSIONAIS (ESPECÍFICOS) 
AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA – Dentição decídua.   Uso de fluoretos. Dieta e saúde 
bucal. Promoção de saúde bucal.  Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. Doenças 
periodontais. Cárie dentária. Risco de cárie dentária. Biossegurança no consultório odontológico, 
prevenção e controle de riscos. Aspectos éticos na prática odontológica. Prevenção das doenças 
periodontais. Educação em saúde bucal. Prevenção das doenças bucais. Bioética e odontologia. 
Anatomia dental. Identificação dos dentes. Arquitetura da maxila e da mandíbula. Anatomia da 
cavidade bucal. Importância da coleta de informações do usuário e documentação. 
Manutenção preventiva de equipamento odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços 
odontológicos. Radiologia aplicada na odontologia. Aspectos epidemiológicos e sociais das 
doenças bucais. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
______________________________________________________________________________ 
AUXILIAR DE SERVIÇOS AGROPECUARIOS – Tratamento e manejo de animais de pequeno e 
grande porte e animais de laboratório, incluindo capturação, sacrifício, sepultamento ou 
incineração de animais; vacinação e medicação de rebanho, de acordo com as instruções 
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recebidas; limpeza, desinfecção e desinfetação de animais e instalações físicas; atividades 
agrícolas (práticas culturais e fitossanitárias), serviços de agropecuária; operação de máquinas e 
equipamentos necessários à execução das tarefas. Ex: trator e caminhonete. Uso adequado de 
EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COORDENADOR DE OBRAS – Organização do local de trabalho. Noções de liderança e trabalho 
em equipe. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Uso adequado de EPIs.  Saúde e 
Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE GARAGEM – Organização do local de trabalho. Noções de 
liderança e trabalho em equipe. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Uso adequado 
de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COVEIRO – Organização do local de trabalho. Conhecimentos gerais em ferramentaria. Materiais 
de construção. Limpeza de ambientes e equipamentos. Cuidados com matéria orgânica em 
decomposição. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PEDREIRO – Organização do local de trabalho. Conhecimentos das ferramentas e materiais; 
Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Concretagem; Preparação de massas; Noções 
de assentamento de tijolos. Sistema métrico linear. Saúde e Segurança no Trabalho. Uso 
adequado de EPIs.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SERVENTE – Higiene pessoal. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de 
utensílios e equipamentos. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Higiene e preparo dos 
alimentos. Contaminação de alimentos. Comportamento no ambiente de produção de alimentos. 
Noções básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Alimentação saudável. 
Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Resolução – RDC nº 216, de 15 
de setembro de 2004. Uso adequado de EPIs.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE – Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. 
Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo Saúde-Doença / determinantes/ condicionantes. 
Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação 
em saúde. Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em saúde. Promoção da saúde: 
conceitos e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Formas de aprender e 
ensinar em educação popular. Participação e mobilização social. Estratégia saúde da família. 
Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos ocupacionais. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. 
Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral 
e Tegumentar, Dengue, Tuberculose, Doença de Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). 
Formas de aprender e ensinar em educação popular. Promoção da saúde. Atribuições do Agente 
de Combate às Endemias. Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Processo 
Saúde-Doença / determinantes/ condicionantes. Conselhos de saúde. Visita domiciliar. 
Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. 
Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde. 
 
 

NIVEL ALFABETIZADO 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS 
Princípios da Administração Pública. Lei nº 718 de 31 de maio de 1993. Ética profissional. Saúde 
e segurança no Trabalho. Matemática: Números e operações; Grandezas e Medidas. Leitura e 
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interpretação de gráficos e tabelas. Português: Compreensão e interpretação de textos; Verbos; 
Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; Sinônimos e antônimos; Acentuação; 
Sentido e emprego dos vocábulos nos textos. Tempos e modos verbais. 
 

CONHECIMENTOS TECNICO – PROFISSIONAIS (ESPECÍFICOS) 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Organização do local de trabalho. Atividades específicas 
teóricas inerentes ao cargo. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em 
geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. Tarefas de 
construção. Instrumentos agrícolas. Aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem de máquinas 
e veículos. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com todo o material mantido 
sobre a sua responsabilidade. Conhecimentos gerais em ferramentaria. Materiais de construção. 
Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança 
no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BORRACHEIRO/FRENTISTA – Organização do local de trabalho. Equipamentos e materiais 
utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de borracheiro. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARPINTEIRO – Organização do local de trabalho. Tipos de madeira: seleção de madeira; 
Estrutura dos móveis; Uso de colas; Uso adequado de lixa; Manutenção da madeira; Trabalhando 
com chapas; Acabamento dos móveis; Ferramentas e maquinaria: uso e função; Material utilizado. 
Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELETRICISTA – Organização do local de trabalho. Materiais Elétricos: a)Tubulações – eletrodutos 
metálicos e de PVC, eletrocalhas. b) Condutores em geral, fios e cabos. c) Quadros (disjuntores, 
balanceamento de circuitos). d) Isolamento, aterramento. e) Substituição de lâmpadas, reatores e 
fotocélulas. Ferramentas: a) Ferramentas manuais. b) Ferramentas elétricas. c) Aparelho de 
medição de corrente. d) Aparelho de medição de voltagem. Manutenção Predial Elétrica. Uso 
adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
ENCANADOR – Organização do local de trabalho. PVC. Caminho das águas. Instalação de água 
fria. Golpe de aríete. Conexões de Rosca e soldável. Luvas de correr. Esgotos. Dimensionamento 
de Esgotos. Instalação de parelhos sanitários. Ralos sinfonados. Fossa Séptica. Tubos e 
Conexões. Caixa Sinfonadas. Instalação de Ralos. Águas pluviais. Instalação de calhas. 
Drenagem. Instalações de água quente. Instalação de pia de cozinha, com sifão e caixa 
sinfonada. Ligação de uma moto-bomba. Ligação de caixa d’água. Uso adequado de EPIs.  Saúde 
e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MECANICO – Organização do local de trabalho. Utilização de instrumentos de medição, tais 
como: paquímetro, especímetro, micrômetro, relógio comparador, goniômetro, torquímetro, 
manômetro, vacuômetro voltímetro, amperímetro e multímetro automotivo. Conhecimentos 
técnicos sobre lubrificantes utilizados em automóveis e utilitários leves. Manutenção, diagnóstico e 
correção de defeitos em motores de automóveis e utilitários leves, ciclos Otto e Diesel, seus 
órgãos periféricos e sistemas de lubrificação e arrefecimento. Manutenção, diagnóstico e correção 
de defeitos em sistemas de transmissão, suspensão, direção, freios e elétrico de automóveis e 
utilitários leves. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos de equipamentos e dispositivos 
eletromecânicos. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em implementos e acessórios 
de utilitários e máquinas pesadas. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MOTORISTA – Legislação brasileira de trânsito. Métodos e técnicas de condução segura e 
Direção Defensiva de veículos automotores visando à segurança dos passageiros e a prevenção 
de acidentes de trânsito. Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, 
diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna. Ciclo Otto 
(gasolina e álcool). Ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão. Suspensão. Freios (hidráulicos e 
pneumáticos). Direção e elétrico de veículos pesados para transporte de passageiros. Uso 
adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – Legislação brasileira de trânsito. Direção 
defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção Defensiva de veículos automotores 
visando à segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos 
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em 
motores de combustão interna. Ciclo Otto (gasolina e álcool. Ciclo Diesel e dos sistemas de 
transmissão. Suspensão. Freios (hidráulicos e pneumáticos). Direção e elétrico de veículos 
pesados para transporte de passageiros. Uso adequado de EPIs.  Saúde e Segurança no 
Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPERADOR DE MAQUINAS – Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, 
trator de esteira, retro-escavadeira e pá carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura 
dos instrumentos do painel, manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados 
operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de 
implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva. Uso adequado de 
EPIs.  Saúde e Segurança no Trabalho. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIGIA – Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; Relações interpessoais; Técnicas e 
Métodos de Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Atitudes diante de incêndios (uso de 
extintores); Postura profissional. Telefones de emergência.  
 
 


