PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

NÍVEL: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas.
Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação.
Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de
exclamação. Gênero: Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. Noções básicas de
acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau. Verbos –
regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e formas nominais.
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Termos essenciais da oração:
sujeito e predicado. Ortografia.

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números
pares e Números ímpares. Sistemas de Medidas (o metro, o quilo, o litro, o tempo). A moeda Brasileira (o Real).
Problemas e cálculos de raciocínio lógico. Sucessor e Antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de
problemas envolvendo todas as operações. Números Decimais e Porcentagem.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aspectos históricos e geográficos do Município de Santa Leopoldina e do Estado do Espírito Santo. Noções básicas
sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, aspectos culturais, a economia, a educação,
a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo. Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo
questões atuais. Atualidades do cenário nacional e internacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e
segurança. Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos
gerais da segurança individual e coletivas. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e
persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias
de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs.
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
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trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser
exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: COVEIRO
Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Conhecimento, utilização e cuidados com as ferramentas e
equipamentos de seu uso no trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da
segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Patrimônio público: cuidados
gerais. Relações intra e interpessoal. Preparação de covas para sepulturas (Noções de pedreiro). Conhecimentos
básicos da função. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a
ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: GARI
Conhecimento e uso de ferramentas utilizadas para desempenho de sua função. Conservação de ferramentas
diversas. Procedimentos corretos e adequados para carregamento e descarregamento de terra, areia, entulhos
madeiras, móveis e maquinários em caminhões e carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas. A
utilização de carriolas e similares. Abertura de valas com utilização de ferramentas manuais. Conhecimentos
básicos de encanador, pedreiro, operador de bomba. Limpeza de veículos e máquinas. A execução correta e
adequada de serviços de varredura de ruas, avenidas, praças, logradouros públicos. Desenvolver ainda serviço de
coleta de resíduos sólidos e entulhos em geral, capina, limpeza de áreas, podas de árvores, serviço de jardinagem,
arborização e adubação, coleta de lixo. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da
segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e
do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: GUARDA ESCOLAR
Atividades específicas inerentes ao cargo. Noções básicas sobre segurança pública (Constituição Federal - CF 1988 – Capítulo III – Art. 144). Noções sobre segurança patrimonial e vigilância. Noções de Segurança Predial:
conhecimento do prédio, das pessoas que freqüentam as instalações. Procedimentos corretos e adequados
situações de assaltos, suspeita da presença de pessoas estranhas e outras. Noções de procedimentos de Primeiros
Socorros. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e
aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de
higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PEDREIRO
Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de projeto de instalação. Manutenção e armazenamento dos
materiais. Assentamento de pedras, tijolos, blocos de concreto, rejunto (argamassa). Construção de muros, paredes,
paginação de pisos e similares. Alinhamento, esquadrejamento e nivelamento. Confecção de formas; Armação de
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ferragens; Sistema Métrico Decimal; Ferramentas manuais e eletroportáteis utilizadas em construção civil. Materiais
utilizados na Construção Civil (alvenaria, concreto, pintura, impermeabilização). Operações de medir, furar, cortar,
assentar, preparar, pintar, dobrar ferragens, aprumar, alinhar e nivelar os materiais de Construção Civil. Traços
básicos de argamassa. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos
do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERÁRIO
Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene e limpeza pessoal e do ambiente de trabalho.
Destinação do lixo. Coleta do lixo e disposição final do lixo. Procedimentos e utilização de adubos, herbicidas e
fungicidas e outras produtos. Manuseio e utilização de ferramentas e equipamentos de trabalho. Manuseio de
carrinhos coletores, vassouras, caixas coletoras. Noções básicas de materiais recicláveis. Preservação e
conservação do meio ambiente. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos
específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: VIGIA
Atividades específicas inerentes ao cargo. Noções básicas sobre segurança pública (Constituição Federal - CF 1988 – Capítulo III – Art. 144). Noções sobre segurança patrimonial e vigilância. Noções de Segurança Predial:
conhecimento do prédio, das pessoas que freqüentam as instalações. Procedimentos corretos e adequados
situações de assaltos, suspeita da presença de pessoas estranhas e outras. Noções de procedimentos de Primeiros
Socorros. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e
aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de
higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Orações Coordenadas.
Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções verbais. Crase. Verbos.
Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da Oração. Ortografia.
Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação Gráfica.

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais, números decimais,
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propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2°
graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e
grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e
Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Aspectos históricos e geográficos do Município de Santa Leopoldina e do Estado do Espírito Santo. Noções básicas
sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, aspectos culturais, a economia, a educação,
a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo. Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo
questões atuais. Atualidades do cenário nacional e internacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Qualidade no atendimento ao público interno e externo interno e externo, pessoalmente ou através do telefone;
recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação - Elementos da
comunicação, emissor e receptor; Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas, Interurbanas
– classes de chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; Comunicação
escrita: recados, anotações e bilhetes. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos.
Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança
no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo
a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ESCRITURÁRIO
Qualidade no atendimento ao público interno e externo interno e externo, pessoalmente ou através do telefone;
recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Redação oficial. Elaboração de ofícios
e Correspondências em geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de
personalidades. Noções de técnicas de secretariar; uso de fax e internet. Comunicações Oficiais; Noções de
protocolo e arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de
trabalho. Regras de hierarquias no serviço público. Comportamento organizacional (motivação, liderança,
comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Noções de operação de Microcomputadores:
Microsoft Office (Windows Word, Excel, Access e Power Point) Conceitos e serviços relacionados à Internet e à
Intranet. Zelo pelo patrimônio público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ESTOQUISTA
Noções de controle de estoque e suas rotinas. Recepção e despacho de mercadorias e documentos. Cotação de
mercado. Definição do nível de estoque. Informação e padronização sobre materiais. Inventário de materiais e
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produtos no estoque. Recebimento, estocagem e distribuição dos produtos e materiais. Arquivo: controle de
recebimento, distribuição, reprodução e organização de correspondências. Organização e limpeza do local de
estocagem dos produtos. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual
e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de
trabalho. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Noções de operação de Microcomputadores: Microsoft
Office (Windows Word, Excel, Access e Power Point) Conceitos e serviços relacionados à Internet e à Intranet. Zelo
pelo patrimônio público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos
do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA
Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: regras gerais de circulação; regra de
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias;
deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes e
contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de
sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos
simples do motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o
veículo em boas condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema
elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no
serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com
o público interno e externo e colegas de trabalho; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e incêndio.
Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Direção Defensiva. Noções de mecânica de autos. Manutenção e
Limpeza de veículos. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE MÁQUINAS
Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro Legislação e regras de circulação e conduta. Noções de
Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Direção defensiva. Inspeção e cuidados com as máquinas.
Objetivo da inspeção da máquina, itens a serem inspecionados antes, durante e após o serviço prestado; Noções
básicas de mecânica pesada.

Fatores que influenciam na vida útil da máquina e consumo de combustível.

Conhecimento e funcionamento da máquina e outras questões que abordem situações Condução de veículos da
espécie, manobras, conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando. Manutenção da máquina. Direção
e operação de MÁQUINAS PESADAS e VEICULAR. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.
Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos
gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene
pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Questões que simulam as atividades de rotina diária do trabalho; Motores de combustão interna. Conceitos e
fundamentos aplicados à manutenção de instalações e sistemas mecânicos. Critério de manutenção. Sistema de
Lubrificação. Sistema de Ignição (convencional e eletrônica). Manutenção. Sistema de Alimentação de Combustível
(álcool e gasolina).

Materiais, equipamentos e dispositivos eletrônicos; circuito elétrico; grandezas elétricas;

instrumentos de medidas elétricas e suas ligações; Motores de Combustão Interna. Funcionamento de Motores.
Motor gasolina, álcool, bicombustível e diesel. Sistema de transmissão. Diferencial. Freio. Embreagem. Caixa de
mudanças. Direção. Suspensão. Ignição. Rodas e pneus. Resfriamento. Noções de procedimentos de Primeiros
Socorros. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e
aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de
higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
Identificação e uso de ferramentas para mecânica de máquinas pesadas. Motores a gasolina: Componentes.
Funcionamento. Manutenção e reparos. Motores diesel: Componentes. Funcionamento. Manutenção e reparos.
Sistemas elétricos de máquinas pesadas: Componentes. Funcionamento. Manutenção e reparos. Noções de
segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Comportamento e
atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança
individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente
de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos
específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Sistema elétrico de veículos automotores. Identificação de peças, ferramentas e suas serventias. Técnicas de
Injeção Eletrônica. Instalações e consertos de circuitos elétricos e eletrônicos de veículos/máquinas. Montagem,
reparo e instalação de sistema de ignição eletrônica e alarme de veículos. Instalação e reparo de ligações
automáticas e manuais. Elaboração de orçamentos de serviços elétricos em veículos/máquinas. Uso e cuidados de
ferramentas, aparelhos e equipamentos. Utilização sistêmica da simbologia de projetos elétricos em
veículos/máquinas. Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos/máquinas. Uso correto dos
instrumentos de proteção nas conexões da fiação elétrica de veículo. Conhecimentos sobre capacidade e utilização
de motores elétricos, alternadores e chave de comando. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.
Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos
gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene
pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PINTOR
Conhecimento dos materiais de construção civil: Conhecimento dos materiais utilizados em pinturas, e demais
procedimentos inerentes a atividade profissional. Conhecimentos teóricos na função, devendo conhecer de pintura
em parede, superfícies e esquadrias, entre outros, mistura e utilização de várias tintas, identificação de ferramentas e
sua utilização entre outros itens, de acordo com as determinações de seus superiores. Conhecimento de cores em
geral: cores básicas, cores primárias, cores neutras, cores secundárias, cores terciárias e outros tipos de cores e
misturas. Cuidados com a segurança no setor de trabalho: Prevenções. Limpeza e conservação do ambiente de
trabalho. Preparação e Pintura de superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis. Prevenção de
incêndios e acidentes no trabalho: Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; Prevenção de Acidentes;
Procedimentos de segurança na realização dos trabalhos; Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e
equipamentos. Princípios básicos da construção civil e as rotinas de trabalho. Raspagem e amassamento de
paredes. Relações humanas e profissionais: Comportamento e atitude em ambiente de trabalho; Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Regras de
hierarquias no serviço público municipal. Zelo pelo patrimônio público. Revestimento de tetos, paredes e outras
partes de edificações com papel e materiais plásticos. Terminologia básica utilizada nas construções civis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ELETRICISTA
Conceitos básicos em eletricidade; Conhecimento prático e teórico em baixa tensão. Curto-circuito. Ética no trabalho.
Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços elétricos.
Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Levantamento e quantificação de materiais. Manutenção
corretiva em instalação elétrica. Circuitos Mono-fásicos, Bi-fásicos e Tri-fásicos (com cargas equilibradas e
desequilibradas). Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas. Identificação,
uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços elétricos. Instalações elétricas
residenciais, prediais e industriais. Levantamento e quantificação de materiais. Manutenção preventiva em instalação
elétrica. Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas.

Noções de

procedimentos de Primeiros Socorros. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho:
prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras
questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no
serviço público.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação.
Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há /
a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
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Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e
período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações
reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da
linguagem. Versificação. Literatura.

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÈCNICO
Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números ordinais. Números fracionários.
Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação
de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvendo
frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada.
Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e
geométricas).

Juros

simples

e

composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos.
Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo Raciocínio
Lógico.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.
Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces. Segurança física
(equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e
Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios,
arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos
(Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos,
funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços
relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, formatações .

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado e no Brasil (História, geografia e
atualidades). Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas Públicas. Cotidiano Brasileiro e Violência. Aspectos
históricos e geográficos do município de Santa Leopoldina e do Estado do Espírito Santo. Noções básicas sobre o
País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação, agricultura, pecuária, esporte,
comércio e turismo.
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CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em
saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e
administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e
diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social –
gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância
em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações
econômicas, sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional;
Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras
legislações pertinentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO AGRÍCOLA
Reprodução animal: anatomia do aparelho genital masculino e feminino dos animais de produção; os ciclos sexuais
nos animais de produção, hormônios da reprodução, ovulação, cobertura e fecundação, sincronização do cio;
inseminação artificial, técnicas nas espécies e produção, vantagens, desvantagens e inconvenientes, escolha de
reprodutores: principais distúrbios que afetam a reprodução. Sanidade animal: principais doenças que acometem os
animais de granjas e fazendas, identificação, conseqüências sobre a produção, medidas de prevenção e execução
de tratamento determinado por médico veterinário. Produção animal: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte,
avicultura, equideocultura, suinocultura, caprinocultura, Piscicultura, cunicultura e apicultura; criação e manejo;
alimentação e instalações; planejamento pecuário. Produção vegetal: solos – tipos de solos, fertilidade, irrigação e
drenagem, correções, preparo e cultivo do solo, Adubação em geral. Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos. Manejo de pragas. Principais cultivos desenvolvidos no Estado do Espírito Santo e no Município de Santa
Leopoldina – época de plantio, produção, colheita e armazenagem; mecanização agrícola; agroquímicos – usos,
toxicologia – prevenção e controle; bioclimatologia, ecologia, conservação de recursos naturais; formação de
pastagens. Uso correto de agrotóxicos. Metodologia de Projeto. Noções de cooperativismo; organização de
Produtores; Construções Rurais; Legislação Relacionada à área. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos
agrícolas. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: disposições constitucionais, Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, princípios orçamentários, processo orçamentário, estrutura do
orçamento público, classificação funcional programática - Receita e despesa pública: disposições constitucionais,
classificação, estágios - Programação e execução orçamentária e financeira: exercício financeiro, créditos
adicionais, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, descentralização de créditos, suprimento de fundos. A
qualidade da informação dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; A natureza da
receita e da despesa públicas no modelo contábil brasileiro e seus estágios. Regimes Contábeis; Programação e
execução orçamentária, Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas de Exercícios
Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais. Relatórios e
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demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Geral - Campo de Atuação.
Objeto da Contabilidade. O patrimônio: estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e receitas. Plano de
contas. Operações com mercadorias e controle de estoques. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do
Exercício e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Contabilidade Tributária: Composição da tributação sobre o
consumo; lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado; efeitos contábeis e fiscais sobre os estoques; Tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte; planejamento tributário. Legislação: Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666
de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404
de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com
o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de
Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte.
Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria,
psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de
frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação,vias de administração. Políticas Públicas de saúde.
Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem
de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: Sinais vitais,
medicação, coleta de material para exames,técnicas de curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização,
oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e
prevenção de infecção hospitalar Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e
pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e
ressuscitarão cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações,
assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar.
SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política
Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência
(Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006). Ética Profissional. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos. Fundações e Estruturas:
Movimentação de terra, formas, escoramento, armação e concretagem. Fundações superficiais e profundas: Tipos.
Execução. Controle. Estruturas. Prémoldadas. In loco. Terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação:
Serviços topográficos. Execução e Controle. Edificações. Materiais de construção. Instalações prediais (hidráulicas,
sanitárias e elétricas) e serviços complementares. Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de
plantas de locação, forma e armação.

Normas ABNT. Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD).

Comportamento e atitude em ambiente de trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos
gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Internet: conceitos básicos: (URL, links, sites, portais, segurança, navegação, conceito e padrões da tecnologia Web,
Intranets e Extranets), utilização dos principais navegadores e correio eletrônico; utilização dos mecanismos de
busca (Google, Yahoo, Bing, etc.). Hardware: Conceitos, componentes e periféricos, Tipos de memória (RAM, ROM,
etc.); bit, bytes; memórias: cache, virtual, internas e auxiliar; programas em memória ROM; tempo de acesso e ciclo
de memória. Funcionalidade dos drivers de dispositivos. Unidade Central de Processamento: organização, execução
de instruções; registradores; clock; barramentos, padrões e interfaces; dispositivos de armazenamento, placas;
Portas: serial, paralela, USB; PS-2; Memória primária e memória secundária; Sistemas de Arquivos; Periféricos;
Multimídia e impressão; Configuração de Setup e do sistema operacional; Dispositivos de Entrada e Saída.
Montagem, configuração e manutenção de microcomputadores; Segurança: conceitos, vírus eletrônico, cuidados e
prevenção, antivírus. Software: Software básico, sistema operacional, software utilitário, software aplicativo e
Interfaces. MS Windows XP/Vista (em português): Conceitos; configuração, uso de ambiente gráfico; janelas, barras:
de tarefas, de ferramentas, de títulos, de status, de rolagem e de menus; painel de controle; execução de
programas, aplicativos, utilitários, acessórios e ferramentas do sistema; conceitos de pastas/diretórios, arquivos e
atalhos; uso dos recursos de rede; compartilhamento; área de trabalho; configuração do ambiente gráfico; área de
transferência/ clipboard; botão iniciar, programas e grupo de acessórios; mapeamento de dispositivos e recursos;
impressão; Dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); uso dos
menus. Redes: Noções e Conceitos. Hardware de Redes. Configuração de roteadores e Switches. Funcionamento
básico dos equipamentos de rede. Endereçamento. IP, Máscaras e Sub-rede, Arquiteturas, topologias e protocolos.
MS Word 97/2000/2003/2007: conceitos e operações básicas; área de trabalho, barras: de título, de menus, de
ferramentas padrão, de ferramentas de formatação, de régua, de rolagem, de ferramentas de desenho e de status;
estrutura básica dos documentos. MS Excel 97/2000/2003/2007: conceitos e operações; estrutura das planilhas,
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos. MS Power Point 97/2000/2003/2007 e MS Access
97/2000/2003/2007: Usabilidade e conceitos básicos. Software Livre: Conceitos; Filosofia; Linux: Comandos.
BrOffice.Org 2.1 e StarOffice 5.1. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conceito e caracterização do risco sanitário. Noções de meio ambiente e saneamento básico. Coleta, transporte e
destinação de lixo. Noções de vigilância nutricional. Armazenamento e qualidade dos alimentos, higiene sanitária em
estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Portaria Ministério da Saúde 518/2004 – Estabelece procedimentos e
responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de
potabilidade. Resolução da Diretoria Colegiada – ANVISA - RDC 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, outras legislações pertinentes. Mapeamento
de todos os estabelecimentos e locais possíveis de atuação de vigilância sanitária; Atendimento ao público,
orientando e informando quanto a documentações, andamento de processos administrativos e outras informações
técnico-administrativos e legais. Cadastramento, licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos comerciais.
Investigação de surtos de toxinfecção alimentar; Cadastramento, licenciamento e fiscalização do serviço de saúde.
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Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho. Relações interpessoais e ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade. Conhecimentos básicos de anatomia e
fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen
Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica
da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura. Exames contrastados. Conhecimentos de técnicas de utilização do
Raio X. Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do revelador
e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X. Riscos e precauções - equipamentos de proteção
individual e coletiva. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no
trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas
de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser
exercido. Ética no serviço público

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE ADMINISTRATIVO
Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Santa Leopoldina. Procedimentos administrativos relacionados à
função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em geral.
Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Comunicações
Oficiais; Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comportamento organizacional
(motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal).

Arquivo: organização,

alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias
no serviço público. Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código de Trânsito Brasileiro - artigos 136, 137, 138 e 139. Instrução de serviço do Detran/ES Nº 024, de 30 de
dezembro de 2009 e outras legislações pertinentes ao transporte escolar. Qualidade no atendimento ao público
interno e externo interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e
encaminhamento das pessoas ao setor específico. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em
geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Noções de
técnicas de secretariar; uso de fax e internet. Comunicações Oficiais; Noções de protocolo e arquivo: organização,
alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias
no serviço público. Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe,
relacionamento interpessoal). Noções de operação de Microcomputadores: Microsoft Office (Windows Word, Excel,
Access e Power Point) Conceitos e serviços relacionados à Internet e à Intranet. Zelo pelo patrimônio público.
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
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trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser
exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ALMOXARIFE
Atribuições do almoxarife; Almoxarifado: operações de almoxarifado; manutenção, planejamento, controle e critérios
de avaliação de estoques, movimentação de estoques. Noções de Recepção e despacho de documentos.
Estocagem de materiais. Recebimento de Materiais: Guarda ordenada quanto à estocagem e identificação dos itens.
Controle (guarda e distribuição de material): Estoque Mínimo, Máximo e de Emergência, Calculo de Consumo
Médio; Controle de entradas e saídas. Distribuição; Inventários. Documentos de Entrada, Nota Fiscal (tipos de notas
fiscais), Nota de Transferência. Registro: Entradas, Saídas (Requerimento e Fatura), Baixas, Fichas de Prateleiras e
de estoques, Balancetes do Inventario. Relações Interpessoais e Noções básicas de informática: editor de textos,
planilha eletrônica e internet. Noções de arquivo, protocolo e recursos de materiais. Relações interpessoais e ética
no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo
e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE PROGRAMAS TURISTICOS
Teoria do Turismo: Definições e conceitos. Evolução histórica, Origem do turismo. Manifestações da cultura popular
e Patrimônio Cultural do Município de Santa Leopoldina e do Estado do Espírito Santo. Políticas públicas de
proteção e incentivo cultural. Planejamento Turístico. Programas e Roteiros Turísticos do Município de Santa
Leopoldina e do Estado do Espírito Santo. Legislação Aplicada ao Turismo e Hospitalidade. Lazer e Entretenimento.
Código de defesa do consumidor. Mercado Turístico e Territórios: Comercialização do produto turístico. Relações
Interpessoais e Noções básicas de informática: editor de textos, planilha eletrônica e internet. Noções de arquivo,
protocolo e recursos de materiais. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no
serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
Escrituração Escolar.

Conceito Fundamentação Legal.

Classificação dos Registros Individual: Guia de

transferência, Ficha Individual, Histórico Escolar, Ficha de Aptidão Física, Boletim/Caderneta, diploma/Certificado.
Coletivo Diário de Classe. Livros: Atas do Conselho de Classe, Atas de Resultados Finais, Outros. Execução dos
Registros dos fatos Escolares. Modos de Registrar: Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos:
Comuns e Especiais. Eventos Escolares Objeto de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento de Estudos,
Equivalência de Estudos, Adaptação, Curricular, Verificação do Rendimento, Circulação de Estudos: Ensino Regular
/ Ensino Supletivo; Conhecimentos sobre a lei n° 9.394/96 (LDB). Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais e ética no serviço
público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE TRIBUTOS
Código Tributário Nacional Lei 5172/66 e suas alterações e Lei 6404/76 - Lei das Sociedade Anônimas e suas
alterações. Do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Do Cadastro de Contribuintes do ICMS e do Cadastro
de Produtor Rural. Noções básicas de escrituração dos documentos fiscais, dos documentos em espécie, da
falsidade e inidoneidade documentais.

Tipos de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos,

auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação,
sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, estágios, licitações,
escrituração; Análise de balanço, talonários, selos de controle, notas fiscais e livros fiscais. Bens públicos: cálculos e
avaliações. Relações interpessoais e ética profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o

público interno e externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais e ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina. Lei Federal nº 6766/79 – Estatutos das cidades e alterações feitas
em 1999. Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999. 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. Poder de Polícia Administrativa. Segurança no
trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética
no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE OBRAS
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias
fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Penal: Dos crimes contra a Administração
Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. Lei Federal nº 6766/79 – Estatutos das cidades e alterações feitas em
1999 pela Lei Federal nº 9.785/99. 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. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais
da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Noções de higiene pessoal
e do ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Santa Leopoldina. Procedimentos administrativos relacionados à
função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de ofícios e Correspondências em geral.
Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades. Comunicações
Oficiais; Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comportamento organizacional
(motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal).

Arquivo: organização,

alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias
no serviço público. Zelo pelo patrimônio público. Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança
no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo
a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética profissional: comportamento social
e de trabalho, sigilo profissional. Prevenção e controle das doenças infecto parasitárias e sexualmente
transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de
notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardiorespiratória, 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. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento
infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: terminologia
cirúrgica, cirurgias mais comuns. Outras questões que abordem situações, procedimentos e
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público e relações interpessoais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento com
suprimento do material necessário. Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Materiais, equipamentos
e instrumentais: manutenção e conservação. Esterilização e desinfecção. Preparo do paciente para o atendimento.
Auxílio no atendimento: instrumentação. Flúor: composição e aplicação Orientação ao paciente sobre higiene bucal.
Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Questões inerentes às atribuições do cargo. Noções de
ética e cidadania. Atualidades da área. Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Segurança no
trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas
de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser
exercido. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de
qualidade no atendimento. Noções de administração hospitalar. Noções de organização e funcionamento de
farmácia. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de medicamentos.
Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos
Farmacêuticos e correlatos. Vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos medicamentos.
Noções de estoque de medicamentos. Noções de farmacotécnica. Noções básicas de farmacologia.
Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de
Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos
específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: EDUCADOR SOCIAL
Fundamentos da Educação Social; Conceito de educação social e intervenção sócio-educativa. A educação popular:
prática de liberdade e Pedagogia da autonomia. Educador Social: perfil e demandas profissionais. A organização do
trabalho sócio-pedagógico. Papel do educador e a relação educador-educando. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de
1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do
Idoso), Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial) e Lei nº 8.069, de 13 de Julho de
1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Atualidades da área. Noções de higiene pessoal e do ambiente de
trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos
específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.

NÍVEL: ENSINO SUPERIOR
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus
do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas
palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das
palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração.
Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e
nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da
linguagem.
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CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces. Segurança física
(equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e
Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina. Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios,
arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/2003/2007:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos
(Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos,
funções, técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços
relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, formatações.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado, no Brasil e no mundo (História,
geografia e atualidades). Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas Públicas. Cotidiano Brasileiro e
Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Santa Leopoldina e do Estado. Noções básicas sobre o
País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação, agricultura, pecuária, esporte,
comércio e turismo.

CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal,
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases
conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade, Epidemiologia das doenças infecciosas e não
infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue,
leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e
tratamento).Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde.
Trabalho em equipe multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 11.350, de 05 de
Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADMINISTRADOR
Administração Geral: Teoria Clássica – Teoria das Relações Humanas – Teoria Burocrática – Teoria
Comportamental - Administração centralizada. Administração descentralizada: - Autarquias. - Órgãos públicos. Sociedade de economia mista. Fundações. Controle: - Conceitos e objetivos. - O processo de controle. - Técnicas de
controle. Direção: - Natureza e fundamentos. - A coordenação como um dos objetivos da direção. - Técnicas de
direção (ordens, orientação, delegação, etc..). - Comunicação e motivação. - Liderança. Organização: - Os
fundamentos da organização formal: divisão do trabalho, responsabilidade e autoridade. - Amplitude administrativa. Delegação: técnicas e princípios. - Departamentalização. - Tipos de estruturas. - Órgãos de linha e "staff". - A
organização informal. Planejamento: - Importância e significado. - Elementos básicos do planejamento. - Tipos de
planos. - Princípios básicos. Administração de Recursos Humanos: Administração de recursos humanos: Objetivos de R.H. e suas funções. - Órgãos de Planejamento e Execução. Avaliação de desempenho: - Objetivos e
métodos. Treinamento. - Necessidade de treinamento. - Métodos e tipos. - Programas de treinamento. - Avaliação
dos resultados. Administração Financeira e Orçamentária: Exercício financeiro: Créditos adicionais. Restos a
pagar. Dívida ativa. Orçamento e programa: Filosofia do planejamento-orçamento. Objetivos. Estruturação e normas
de elaboração (proposta orçamentária). Princípios básicos: Anualidade. Unidade e Universidade. Receita e despesa
pública: Conceitos e fases. Sistemas de administração financeira e orçamentária: Órgão central normativo.
Legislação regulamentadora. Licitações: Princípios básicos e definições. Regime de execução de obras e serviços.
Modalidades, limites e dispensa. Inegibilidades. Habilitações jurídicas, qualificação técnica e economico-financeira.
Regularidade fiscal. Contratos: Cláusulas essenciais; Duração do contrato. Formalização dos contratos. Rescisão
contratual. Modalidades de garantia. Duração dos contratos. Administração de Materiais: Administração de
estoques. Previsão de consumo. Classificação de materiais. Método para custeio dos estoques. Aquisição de
materiais: Programação de compras. Compras e limitações na Administração Pública. Controle de materiais:
Distribuição de materiais. Sistemas de controle de estoque por computados. Inventário de estoques. Estrutura de um
sistema integrado de administração de material: Organograma. Atribuições e relações interdepartamentais. Guarda e
armazenagem de materiais. Almoxarifados-localização e conservação. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADVOGADO
Direito Administrativo: Administração Pública: conceito e características. Administração Direta e Indireta. Regime
jurídico-administrativo: princípios da Administração pública, prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder
disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Abuso de poder. Atos Administrativos: conceito, atributos,
elementos, classificações e extinção. Nulidade – Revogação. Discricionariedade e vinculação Processo
administrativo. Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contratos Administrativos: conceito,
peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e inexecução. Modalidades de contratos
administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos
Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidades e procedimento (Lei 8.666, de 21.06.93 e suas
alterações posteriores). Servidores públicos: conceito, classificação, provimento, vacância, responsabilidade e
regime previdenciário. Processo administrativo disciplinar. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da
Administração Pública. Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação e interpretação das Normas
Constitucionais. A ordem constitucional vigente. Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das
normas. Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em
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espécie, direitos sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos. Organização Político-Administrativa do Estado
Brasileiro: União, Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal. Organização
dos Poderes Judiciário, Legislativo Executivo na Constituição Federal. Funções essenciais à Justiça. Princípios
gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência social, saúde e assistência social.
Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. Direito Civil: Lei de Introdução
ao Código Civil. Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio.
Bens: Conceito e Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e Nulidades. O
Direito Adquirido. Da Prescrição e Decadência. Posse: Conceito, classificação, aquisição, efeitos e perda. Dos
Direitos Reais: disposições gerais. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Condomínio
geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do promitente comprador.
Penhor hipoteca e anticrese. Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento.
Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de Contrato: compra e venda, troca ou
permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato e fiança. Atos unilaterais.
Responsabilidade Civil: princípios gerais, da obrigação de indenizar, da indenização Casamento. Relações de
Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária.
Direito Processual Civil: Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição e Ação.
Partes e Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo. Antecipação de tutela.
Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécies,
suspensão e extinção. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Processo Cautelar: disposições gerais,
Arresto, Seqüestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e atentado. Procedimentos
especiais: Ações Possessórias, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ação de Usucapião, Inventários e Partilhas,
Embargos de Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, Mandado
de Segurança e Ação Civil Pública. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: Contrato Individual de
Trabalho: conceito, requisitos, classificação e alteração. Salário. Remuneração. Estabilidade. Indenização. Fundo
de Garantia. Reintegração e Readmissão. Férias. Aviso Prévio. 13º salário. Salário Mínimo. Extinção do contrato de
trabalho. Rescisão: justas causas. Despedida Indireta. Culpa recíproca – Factum Principis. Inquérito para apuração
de faltas. Representação Sindical. O direito de greve e suas implicações no serviço público. Atos, termos e prazos
processuais. Nulidades. Exceções. Audiências. Provas. Decisão e sua eficácia. Recursos. Dissídios individuais.
Dissídios Coletivos. Procedimento sumaríssimo. Falta grave. O processo de execução. Legislação subsidiária.
Organização da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: rito processual. Conciliação e
julgamento. Recursos na Justiça do Trabalho, no processo de conhecimento e no de execução. Direito Financeiro:
Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento (Lei 4.320/64). Lei de
Responsabilidade Fiscal. Direito Tributário: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Normas Gerais de
Direito Tributário. Norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza
jurídica e espécies. Obrigações tributárias: conceito, fato gerador sujeito ativo e passivo. Obrigação principal e
acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão.
Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: tributos federais, estaduais e municipais. Direito Penal:
Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Dos crimes praticados por particular
contra a administração geral. Dos crimes contra a administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas.
Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARQUITETO
Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades físicas das
atividades, estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura, controle ambiental das
edificações (térmico, acústico e luminoso). Normas técnicas Projeto de Arquitetura. Conhecimento de AutoCad.
Projetos complementares: especificação de materiais e serviços, dimensionamento básico, instalações elétricas e
hidrossanitárias, elevadores, ventilação/ exaustão, ar-condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio.
Programação, controle e fiscalização de obras: orçamento e composição de custos, levantamento quantitativos,
planejamento e controle físico-financeiro. Projeto de Urbanismo e Paisagismo: métodos e técnicas de desenho e
projeto urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento, dimensionamento e
programação de equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, sistema de parcelamentos urbanos: energia,
pavimentação e saneamento ambiental.Legislação de Parques e Jardins. Planejamento urbano: uso do solo,
gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento
ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos do planejamento.
Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes históricas. Ética
Profissional: Legislação referente à profissão de Arquiteto. Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ARQUIVISTA
A Arquivística e a Arquivologia: origem, evolução, objetos, conceitos, definições, finalidades, terminologia
arquivística, relação com outras Ciências. Princípios Arquivísticos: Tipos, Conceitos, Aplicabilidades. Diplomática:
origem, evolução, conceitos, finalidades, aplicabilidades. Gestão Documental: origem, conceitos, objetivos, níveis de
aplicação, organização de arquivos correntes e intermediários, arquivos especiais e arquivos especializados,
protocolo. Avaliação e Seleção de Documentos: conceitos, objetivos, políticas, procedimentos, instrumentos de
destinação,

legislação,

aplicabilidades.

Tecnologias

Aplicadas

aos

Arquivos:

processos

reprográficos,

microfilmagem, digitalização, aplicabilidades. GED E SGBD: definições, gestão, método e descrição, preservação
digital, aplicabilidades.

Legislação em Arquivos: Normas Arquivísticas, legislação brasileira, regulamentação

profissional. Arranjo em Documentos Arquivísticos: Organização, Princípios e sistemática de arranjo, identificação de
fundos documentais. Arquivos Permanentes: Conceito, objetivos, atividades, políticas e programas de descrição,
instrumentos de descrição. Normatização da Descrição Arquivística: ISAD (G), ISAAR (CPF), NOBRADE,
aplicabilidades. Conservação e Preservação de Acervos Arquivísticos: conservação preventiva de documentos,
procedimentos e técnicas de restauro, políticas de preservação e conservação de documentos de arquivo. Formação
Profissional do Arquivista: Origem e formação de arquivista, Ética profissional. Políticas e Sistemas de Arquivos:
Definições, organização, Sistema Nacional de Arquivos, estrutura, políticas nacionais. Arquivos como sistema.
Legislação. Preservação de Acervos Arquivísticos: Conceitos básicos: preservação, conservação, restauração;
Conservação preventiva, pequenos reparos e restauração; Reformatação de documentos arquivísticos: digitalização
e microfilmagem. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE SOCIAL
O Serviço Social e interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de Criação dos
Conselhos Assistência Social, dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do
Serviço Social referência teórica e prática. Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa,
projeto Trabalho com comunidades Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos
de ensino e no Conselho Tutelar. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Políticas públicas de Assistência
Social. Código de ética profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: BIÓLOGO
Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. Estrutura e composição da célula.
Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade; trocas genéticas. Introdução à microbiologia e sua
importância em engenharia ambiental. Bactérias, fungos e vermes. Microorganismos e sua identificação.
Microbiologia médica, sanitária e de alimentos. Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Relações
ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos.
Microbiologia ambiental. Microorganismos como indicadores de poluição. Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do
petróleo. Laudos, pareceres e relatórios. Perícias e avaliações. Ética Profissional: Legislação referente à profissão.
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTADOR
Aspectos Introdutórios de Contabilidade. Patrimônio. Fatos Contábeis. Contas. Resultado. Escrituração. Registro das
Operações típicas de uma empresa: operações com mercadorias, operações com pessoas, operações financeiras.
Provisões.

Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. Registros contábeis na reestruturação de empresas.

Medidas preliminares a elaboração de balanços.
contabilidade.

Demonstrações contábeis.

Princípios fundamentais de

Noções de Auditoria: conceito, classificação, normas brasileiras de auditoria, controle interno.

Aspectos Introdutórios de Contabilidade Pública. Demonstrações contábeis. Sistema de Controle Interno e Externo.
Lei de Responsabilidade Fiscal: conceitos e noções, crimes fiscais. Demonstrativos Contábeis: balanços
orçamentários, financeiro patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais. Receita e Despesa Pública.
Orçamento Público: características, técnicas de elaboração; exercício financeiro; execução orçamentária.
Legislação: Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei
Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 6.404 de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01, Lei Complementar
123/2006. Código de Ética Profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA PLANTONISTA
Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e
específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, tratamentos dos
principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o
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sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos
odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia. Endodontia;
prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na
clínica odontológica. Ortodontia. Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose.
Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica
odontológica. A psicologia da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica
restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade
bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação das normas de
Biossegurança em odontologia. Código de ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no
serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ECONOMISTA
Introdução à economia: escassez e problemas econômicos fundamentais; organização econômica; princípios da
economia; interdependência e ganhos de comércio; possibilidades de produção especialização e comércio;
vantagem comparativa, vantagem absoluta e custo de oportunidade. Microeconomia: demanda do consumidor:
curvas de indiferença e limitação orçamentária, equilíbrio do consumidor e mudanças pela variação de preços e
renda, curva de demanda, variáveis que afetam a demanda; oferta do mercado: variáveis que afetam a oferta, curva
de oferta; equilíbrio do mercado de bens e serviços; elasticidades; classificação dos bens: normais, inferiores, bem
de Giffen, substitutos, complementares; excedente do consumidor, excedente do produtor e excedente total; oferta
do produtor: teoria da produção, fatores de produção, função de produção e suas propriedades, isoquantas, função
de produção com proporções fixas e variáveis, combinação ótima de fatores, firma multiprodutora; custos: custos de
produção, conceitos, curva de isocustos, custo fixo e variável, custo médio e custo marginal; estruturas de mercado:
concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística, oligopólio. Macroeconomia: contabilidade nacional:
conceito e quantificação da renda e do produto, produto e renda das empresas e das famílias, gastos e receitas do
governo; balanço de pagamentos: conta de transações correntes, conta de capital, conceitos de déficit e superávit;
contas nacionais do Brasil; números índices; tabela de relações insumo/produto; moeda e bancos: funções da
moeda, demanda por moeda, bancos e oferta de moeda, definição de moeda e quase-moeda, multiplicador da
moeda; instrumentos de controle monetário; determinação da renda e do produto nacionais: modelo keynesiano
básico, equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada; multiplicador keynesiano de gastos; interligação entre
o lado real e monetário; modelo IS-LM; inflação: causas e efeitos da inflação; teoria quantitativa da moeda; curva de
Philips; inflação e políticas de estabilização; inflação de demanda e de custos; imposto inflacionário; produção e
crescimento econômico: importância e determinantes da produtividade, crescimento econômico e políticas públicas,
modelos de crescimento econômico.

Economia do setor público: racionalidade econômica da existência do

governo; eficiência dos mercados competitivos; falhas do mercado; equilíbrio geral e teoria do bem-estar; bens
públicos; teoria da escolha pública; externalidades; objetivos da política fiscal e funções do governo; teoria da
tributação: conceitos de eqüidade, progressividade, neutralidade e simplicidade; impostos com base de incidência na
renda, no patrimônio e no consumo; imposto sobre o valor adicionado; cálculo do imposto por dentro e por fora;
sistema tributário na Constituição Brasileira de 1988; gastos públicos: conceitos; medidas; modelos de gastos
públicos; política fiscal e política monetária; federalismo fiscal; títulos públicos, déficit público e dívida pública;
imposto inflacionário, senhoriagem e curva de Laffer; financiamento do déficit público; estado e empresas estatais no
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desenvolvimento econômico; finanças públicas entre 1964 e 1980; finanças públicas no regime de alta inflação
(1981/1994); finanças públicas na fase de estabilização (1995/1998); privatizações e plano nacional de
desestatizações - PND; teoria da regulação e agências de controle.

Lei de Responsabilidade Fiscal: inovações

introduzidas pela LRF; efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de pessoal;
limites para a dívida; transferências voluntárias; gestão patrimonial; mecanismos de transparência, controle e
fiscalização. Planejamento estratégico: conceitos; princípios; planejamento estratégico, planejamento tático e
planejamento operacional; elaboração e implementação do planejamento estratégico: diagnóstico estratégico
externo, diagnóstico estratégico da organização, missão, visão, valores, construção de cenários, benchmarking;
controle e avaliação do planejamento estratégico; auditoria de desempenho e de resultados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO
Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de Biossegurança
aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar;
emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica,
cateterismo vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de
medicamentos (vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia,
aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame
físico (princípios básicos). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré,
trans e pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas,
digestivas, hematológicas, renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica;
Assistência de Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema
nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na
Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido puerperal, as portadoras de
patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco;
Assistência a criança hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). Enfermagem na Saúde Pública:
Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN,
DIABETES, HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS e outros). Políticas Públicas
de Saúde. Deontologia e Ética: Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de
enfermagem. Política Nacional de Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS). Ética Profissional: Legislação referente à
profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das
seguintes explorações: café, algodão, cana-de-açúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical, milho, feijão,
amendoim, soja, arroz, mandioca, etc. Extensão Rural: Conceitos; Linhas de extensão rural; Elementos essenciais
de diagnóstico para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas; Noções de
comunicação rural. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação
e drenagem; Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle;
Mecanização Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito
rural; Seguro Rural no Estado do Espírito Santo: Cultura segurada, sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias.
Produção, preparo e conservação de sementes e mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das
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sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa.
Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem.
Horticultura. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para
o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENGENHEIRO CIVIL
Elaboração de projetos: estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulicas (sanitárias, linhas de recalque e
conjuntos moto-bombas), saneamento (captação, tratamento e distribuição da água). Orçamentos: quantificação de
serviços, composição de preços, elaboração de cronogramas físico-financeiros, elaboração de medição de serviços
executados. Execução de obras: análise de cadastros de interferências, infra-estrutura (canteiro de obras,
sondagens, escoramentos, fundações - tipos e modos de execução), superestrutura (execução de obras em
concreto armado), coberturas de madeira e metálicas, acabamentos e impermeabilizações. Obras de recuperação:
controle de recalque, reforço de fundações, reaterros, recuperação de concreto aparente, estanqueamento de águas
de infiltração em estruturas de concreto. Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere a obras e
serviços de engenharia. Conhecimentos de informática: especificamente uso do software AutoCAD. Ética
Profissional: Legislação referente à profissão de Engenheiro Civil. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACÊUTICO
Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; Requisitos técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento
e funcionamento da Farmácia; Controle de infecções hospitalares. Conhecimento das normas de biossegurança:
Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho em laboratórios; Procedimentos de
emergência e treinamento e segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Manuseio,
controle e descarte de produtos biológicos. Assistência farmacêutica no SUS / Atenção básica: Incentivo a
assistência farmacêutica, Política Nacional de Medicamentos, Programas Estratégicos de Responsabilidade do
Ministério da Saúde, Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde, Responsabilidades e
atribuições do farmacêutico na atenção à saúde, Princípios de farmacovigilância e farmacoeconomia. Atenção
Farmacêutica: Conceitos em Atenção Farmacêutica, Metodologia de Seguimento de pacientes. Deontologia e
Legislação Farmacêutica: Conceitos, Código de Ética da Profissão Farmacêutica, Responsabilidade Civil do
Farmacêutico, Portaria 344/98 (e suas atualizações), Medicamentos genéricos.Farmacologia: Farmacocinética,
Farmacodinâmica, Farmacoterapia, Biodisponibilidade e Bioequivalência; Farmacoterapia dos Sistemas Orgânicos:
Sistema Nervoso Central, periférico e autônomo, Sistema Cardiovascular, Sistema Digestório, Sistema Endócrino,
Sistema Respiratório, Farmacologia da dor e da inflamação; Antimicrobianos: penicilinas, cefalosporinas,
sulfonamidas, cloranfenicol, eritromicina, tetraciclinas, aminoglicosídeos. Resolução CFF nº 542/2011. Interações
medicamentosas: interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento. Incompatibilidades entre
fármacos. Efeitos adversos. Análise farmacêutica. Antineoplásicos (farmacologia; interações medicamentosas).
Toxicologia: Toxocinética e mecanismos de ação dos agentes químicos; Urgência toxicológica nas intoxicações
agudas; Procedimentos nas intoxicações crônicas; Medidas para aumentar a eliminação de tóxicos; Fármacos e
drogas de abuso; Pesticidas; Metais pesados; Gases tóxicos; Agentes tóxicos metemoglobinizantes; Intoxicação por
medicamentos; Solventes. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISIOTERAPEUTA
Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de avaliação da Função Respiratória (ausculta pulmonar;
prova de função pulmonar; mecânica respiratória; radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases
Fisiológicas das Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias. Principais Indicações, Contra-indicações e Efeitos das
Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias. Suporte Ventilatório Artificial (ventilação não-invasiva e ventilação mecânica
invasiva). Fundamentos do exercício terapêutico voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema
neurolocomotor. Fisiologia do exercício. Bases científicas do treinamento de força. Controle Motor e Fisioterapia.
Plasticidade neural e implicações para a Fisioterapia. Fisioterapia neurofuncional. Fisioterapia dos transtornos
músculo-esqueléticos de origem traumática e ortopédica. Princípios e aplicações clínicas da eletroterapia.
Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento. A deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral.
Psicomotricidade – Teoria e Prática. Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e tratamento
precoce do nascimento até o 18º mês. Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte. Fisioterapia
Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento.
Fisioterapia em pediatria. Paralisia Cerebral- Aspectos práticos. Fisioterapia Neurológica. Ética Profissional. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FONOAUDIÓLOGO
Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença Saúde pública; conceito e ações Fonoaudiólogo em
saúde pública. Recém nascido de risco para alteração no desenvolvimento e a intervenção fonoaudióloga. Avaliação
audiológica infantil. Avaliação audiológica do recém nascido. Triagem auditiva em escolares. Desenvolvimento da
linguagem: aspectos orgânicos, funcionais, ambientais e sociais; Linguagem escrita - processo de aquisição
enquanto sistema de representação. Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de
próteses auditivas. Sistema sensório motor oral. Deglutição atípica Fissuras. Lábio palatais. Distúrbios de linguagem
nas psicoses infantis. Distúrbios de linguagem por alterações neurológicas. Distúrbios da voz. Distúrbios
articulatórios. Gagueira. Atuação fonoaudiológica junto ao idoso. Fonoaudiologia e os meios sociais, creche e
escola. Atuação preventiva na saúde vocal dos educados. Efeito do ruído na audição de trabalhadores, legislação
pertinente, audiometria industrial e os programas de conservação auditiva. Ética Profissional. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no
serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: JORNALISTA
Comunicação: conceito, elementos do ato comunicativo, modelos e tipos de comunicação. Teorias da Comunicação:
modelos teóricos, paradigmas e tendências. Meios de comunicação e Papel do Jornalismo. Linguagem Jornalística:
estrutura, elementos e normas. Captação: pauta, fonte, entrevista e pesquisa. Redação: gêneros jornalísticos e
técnicas de redação. História da Imprensa. Ética na Comunicação e Código de Ética do Jornalista. Comunicação
Organizacional e Empresarial: conceito, evolução da relação empresa-imprensa, planejamento estratégico,
gerenciamento de crises Assessoria de Imprensa: história, conceito, objetivos, produtos e serviços. Planejamento
Visual: evolução histórica, elementos, projeto gráfico, produção gráfica. Legislação da Comunicação Social. Direito
da Comunicação: princípios constitucionais. Direito Penal e Comunicação: conceitos básicos e crimes previstos.
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Direito de Resposta. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares;
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta,
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma,
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de
ética médica. Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PLANTONISTA CARDIOLOGISTA
Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia,
Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e
Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvopatias
(aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento.
Insuficiência Cardíaca Congestiva. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais.
Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia
Pulmonar. Cor pulmonale. Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Cardiopatias
Congênitas (cianóticas e acianóticas). Choque Cardiogênico. Avaliação Hemodinâmica invasiva e não invasiva:
métodos e interpretação. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA
Ginecologia - Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisioloigia. Bioesteroidogênese
e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorréias. Hiperandrogenismo.
Hiperprolactinemias. Estados interssexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis.
Patologia benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo
uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna de mama. Patologia
maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna
de ovário. Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e
médico - legais em ginecologia. Obstetrícia - Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto.
Trocas materno ovulares. Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina.
Mecanismo de parto. Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de
gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação
normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal (ver
no e-mail). Doença hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica.
Neoplasia trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúbios da hemocoagulação,
embolia amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade. Gemelidade.
Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia da membranas, placenta e cordão umbilical.
Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia.
Indicações de cirúrgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Aspectos médico-legais e éticos em
obstetrícia. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para
o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. Organização
do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. Planejamento e execução
de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação
médico-família-criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da
criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e
metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho
digestivo. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas.
Patologias do trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas
dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. Ética
Profissional: Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com
o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRICIONISTA
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de
alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e
utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolípticas, seleção,
conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o
27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e
Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e
especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção,
metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa
etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização,
planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de
epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais.
Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional.
Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias.
Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista
na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de
administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética profissional.
Políticas e Programas de Saúde – SUS: Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Programas de Atenção
Integral à Saúde: da criança, do adolescente, da mulher e do idoso. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PSICÓLOGO
Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia.
Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean
Piaget. Escala de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente.
Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista.
Abordagem

analítica.

Abordagem

gestáltica.

Abordagem

psicodramática.

Abordagem

psicossomática.

Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação
lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar.
Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações,
antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e
responsabilidades. A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência,
programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental:
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em saúde mental
(Lei Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A Política Nacional de Saúde
Mental. Ética Profissional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: VETERINÁRIO
Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de prevenção.
Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia:
epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de
problemas e determinação de prioridades. 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,
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peste, tifo murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e
derivados (legislação). Manipulação e conservação dos alimentos. Controle de qualidade. Legislação Federal.
Noções de biossegurança Doenças Infecto-contagiosas e parasitárias; Clínica Médica e Cirúrgica; Soros, vacinas e
alérgenos; Exploração zootécnica de animais de importância econômica; Aplicação da toxinologia à veterinária;
Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. Epidemiologia e saúde pública veterinária;
Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a Vigilância da Saúde. Ética Profissional. Regras básicas
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no
serviço público.

CARGOS DO MAGISTÉRIO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DO MAGISTÉRIO
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus
do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas
palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das
palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração.
Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e
nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da
linguagem.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado, no Brasil e no mundo (História,
geografia e atualidades). Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas Públicas. Cotidiano Brasileiro e
Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Santa Leopoldina e do Estado. Noções básicas sobre o
País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação, agricultura, pecuária, esporte,
comércio e turismo.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
COMUM AOS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME ANEXO I.
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas; Sistemas de
ensino - Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade.
Relação professor – aluno; Bases psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e
Meios; Gestão escolar democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção,
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funções e tipos); Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação. Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de 13 de julho de
2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Noções básicas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPA – EDUCAÇÃO INFANTIL
Características da criança de 0 a 5 anos. Objetivos da educação infantil.

Espaço físico e recursos materiais.

Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro para a
educação. Etapas do desenvolvimento psicomotor. Processo de aprendizagem da leitura a da escrita. A criança e o
número. Recreação: Atividades recreativas, A importância do jogo na educação Jogos, brincadeiras e
psicomotricidade. Ampliação do repertório vocabular. Objetivos e importância do trabalho com histórias e desenho
infantil. A importância do ensino de arte na escola e no desenvolvimento da criança. Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil. Planejamento e Avaliação na educação Infantil. Práticas docentes na Educação Infantil:
objetivo, metodologia e avaliação. Planejamento de aula: habilidades - objetivos à avaliação, Métodos e processos no
ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades,
Instrumentos/Atividades

Pedagógicas.

Diretrizes

curriculares

para

Educação

Infantil.

Regras

básicas

de

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPA – ENSINO FUNDAMENTAL
Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro para a
educação. A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Origem da escrita e sua apropriação
pela criança. As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula. Metodologia de ensino: ciências, matemática,
língua portuguesa e outros. A importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A
leitura infantil e produção de textos; A criança enquanto ser em transformação; Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento. Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem: Fatores
físicos, psíquicos e sociais. Recreação: Atividades recreativas, Processo Ensino-Aprendizagem: avaliação,
recuperação, Planejamento de aula: habilidades - objetivos à avaliação. Métodos e processos no ensino da leitura,
Desenvolvimento

da

linguagem

oral,

escrita,

audição

e

leitura,

métodos,

técnicas

e

habilidades,

Instrumentos/Atividades Pedagógicas. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e Interpretação de diversificados tipos de textos. Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o nãoliterário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros
literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da narrativa.
Formas narrativas: crônica, conto e romance. Periodização literária brasileira: Quinhentismo, Barroco, Arcadismo,
Romantismo, Realismo/Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo. Texto: condições de leitura e
produção textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de
organização do discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia,
homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe:
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classes de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal.
Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso.
Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação
dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. A Língua Portuguesa no contexto dos
Parâmetros Curriculares (5ª a 8ª série). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – MATEMÁTICA
Números e Operações: sistemas de numeração; base do sistema de numeração, notação polinomial do número,
sistemas decimal e não decimais, valor posicional; conjuntos numéricos - naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q) e
reais (R); conceito, operações, propriedades, representações na reta e intervalos; módulo de um número;
divisibilidade - algoritmo de Euclides, múltiplos e divisores, números primos, decomposição de um número em
fatores primos; proporcionalidade - conceito, razão, proporção, porcentagem e juros; contagem - princípio,
seqüências numéricas, raciocínio combinatório. Geometria e Medida: figuras planas e espaciais - visualização,
planificação, propriedades, simetria, congruência e semelhança; semelhança de triângulos; polígonos e poliedros;
circunferência e círculo; comprimento, área e volume e suas medidas; ângulos - ângulos internos de polígonos e sua
soma; retas paralelas e perpendiculares; ângulos complementares, suplementares e replementares; relações
angulares em retas paralelas cortadas por transversal; relações métricas no triângulo retângulo; trigonometria no
triângulo retângulo. Tratamento da Informação: probabilidade: possibilidades e probabilidade de ocorrência de um
fato; organização e interpretação de dados em tabelas e gráficos.

A Álgebra: linguagem algébrica; cálculos

algébricos, polinômios, fatoração; equações do 1º e do 2º graus; sistemas de equações: resolução algébrica e
gráfica; funções - conceito e representações; funções do 1º e 2º graus; representação gráfica. A Matemática no
contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – CIÊNCIAS
A Terra e O Universo: A Origem do Universo (Teorias sobre); A Origem da Terra (Teorias Sobre); O Sistema Solar.
Biologia: Citologia e Histologia; Genética; Embriologia; Anatomia e Fisiologia; Taxonomia; Evolução. Programa de
Saúde: Noções de Higiene; Principais Doenças Endêmicas dos Subdesenvolvimentos.

Ecologia: Conceitos

Básicos em Ecologia; Estudos de População; Relação entre Ambiente e Seres Vivos e desses entre si; Estudos de
Comunidade ou Biocenose; Energia e Matéria no Ecossistema; Efeitos da Degradação Ambiental. Química:
Estrutura do Átomo; Tabela Periódica; Ligações Químicas e Geometria Molecular; Reações Químicas; Funções
Químicas; Cálculos Químicos; Soluções; Química Orgânica Química Descritiva. Física: Mecânica; Termologia;
Ótica; Eletricidade. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – GEOGRAFIA
Geografia geral: métodos e tendências do pensamento e da abordagem da ciência geográfica. As relações em
sociedade X natureza no mundo contemporâneo: a inter-relação entre a organização do espaço social e da dinâmica
natural, a questão ambiental na produção do espaço. A produção do espaço geográfico: as práticas econômicas e o
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espaço geográfico, países desenvolvidos e não-desenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos
mundiais na produção do espaço geográfico. A produção do espaço urbano e industrial: processo de urbanização –
implicações na organização do espaço geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias –
implicações na organização do espaço geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento demográfico,
distribuição e estrutura da população, dificuldades atuais. Fontes energéticas e industriais no mundo atual. Geografia
do Brasil: posição internacional, estrutura geológica e relevo, quadro climático-botânico, população e problemas
atuais; o processo de urbanização do Brasil – implicações na organização do espaço geográfico. Os grandes
conjuntos regionais brasileiros: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia: o processo de industrialização – a produção no
espaço urbano-rural e suas interações, a questão da terra, o problema do abastecimento, os problemas urbanos e
rurais, a realidade social nordestina.

Parâmetros curriculares nacionais – Geografia. Atualidades do cenário

econômico e político em âmbito nacional e internacional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – HISTÓRIA
Teoria e metodologia. Conceituação e periodização. Principais tendências historiográficas. A origem do Homem.
Antigüidade Oriental e Antigüidade Ocidental (Grécia e Roma). O Cristianismo. A crise do Império Romano e os
Reinos Bárbaros. O Feudalismo. O Império Bizantino. A sociedade árabe: origem e expansão do islamismo. As
transformações do feudalismo e a transição para o capitalismo. Formação dos Estados Nacionais europeus: a
Monarquia Absoluta e o Mercantilismo. O Renascimento. As Reformas Religiosas do século XVI. A expansão
comercial e marítima européia. As sociedades Ameríndias. A conquista européia da América: processos e
conseqüências. O Antigo Regime e o Antigo Sistema Colonial: relações e crise. Brasil Colonial: aspectos
econômicos, políticos, sociais e culturais. O Iluminismo e a difusão das idéias liberais. A Revolução Inglesa do
século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII - capitalismo industrial e liberal. O processo de independência
dos Estados Unidos da América. A Revolução Francesa. O Império Napoleônico, o Congresso de Viena e a Santa
Aliança. O processo de independência das colônias americanas. O processo de independência do Brasil e a
formação do Estado Monárquico (1808-1840). As revoluções liberais e os nacionalismos europeus do século XIX. O
movimento operário e suas ideologias. A sociedade brasileira no século XIX: permanências e transformações (18401889). A sociedade norte-americana no século XIX: da Guerra de Secessão à expansão imperialista. As sociedades
latino-americanas no século XIX. As transformações do capitalismo: o capitalismo monopolista e financeiro e a
expansão imperialista. O advento da República no Brasil e a República Oligárquica (1889-1930). A África e a Ásia
nos séculos XIX e XX: neocolonialismo e descolonização. As crises internacionais e a I Guerra Mundial. A
Revolução Russa de 1917 e a formação da URSS. Os movimentos sociais e políticos no Brasil até 1930. A crise
das democracias liberais, a crise de 1929 e a ascensão do nazi-fascismo. O Movimento de 1930 e o Estado Novo no
Brasil. A II Guerra Mundial e a Reconstrução da Europa. A redemocratização do Brasil. A República brasileira de
1945 a 1964: aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. As Artes e a Cultura - 1914-1990. A "Guerra Fria":
capitalismo x socialismo. Revoluções do século XX: mexicana, cubana e chinesa. O golpe militar de 1964 no Brasil
e o regime militar (1964-1984). A sociedade brasileira atual: mudanças e continuidades. A desintegração da URSS
e a crise do Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e regionalização. Atualidades do cenário
econômico e político em âmbito nacional e internacional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – INGLÊS
Compreensão de textos: textos de diversos tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e
níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes. Passive voice. Reported Speech. Comparatives / Superlatives. Verb
Tenses. Relative Pronouns. Modal Auxiliary Verbs. Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns.
Definite and Indefinite Pronouns. Conditional Sentences. False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much;
so/so much/ so many; too/too much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties:
raise/rise; lay/lie; rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss;
remember/remind; say/tell. Noun phrases, Verb phrases, Phrasal Verbs, Prepositional Phrases, Adjective Phrases,
Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial clauses. A Língua Inglesa e os parâmetros curriculares. Regras básicas
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no
serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – EDUCAÇÃO FÍSICA
Dimensões históricas da Educação Física; A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e
possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Os objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação na Educação Física escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e
transformação didático – pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor;

O corpo e suas implicações na

Educação Física; Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol,
ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia
do esforço e socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação hormonal durante o exercício,
controle cardiovascular durante o exercício, termorregulação e relação entre atividade física e doenças
cardiovasculares e respiratórias. Recreação, ginástica e dança. Práticas desportivas, modalidades e regulamentos.
Jogos pré-esportivos e esportivos. Metodologia da educação física escolar Aspectos sócio-culturais do esporte.
Aprendizagem motora, Conceitos e aplicações, Educação Física escolar na perspectiva da interdisciplinariedade,
Relação congevidade, intensidade e duração da atividade física enquanto elemento beneficiador da melhoria da
saúde. As finalidades e os objetivos da educação física escolar. Ética Profissional: Legislação referente à profissão.
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPB – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
O significado da arte no processo de transformação do homem com os outros homens e com a natureza através do
trabalho; Arte-educação como representação e organização do real; Educação Artística na formação da percepção e
da sensibilidade do aluno. Pressupostos Metodológicos - Alfabetização Estética: leitura, conhecimento e trabalho
artístico. A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; Teatro - O teatro na
Educação; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos
básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais) O ensino de artes no Ensino Fundamental: a metodologia
do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o
desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a
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educação. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR MAMPP – SUPERVISÃO ESCOLAR
Conhecimento específico na área de atuação. Supervisão Escolar: conceito, evolução, características, necessidade;
Funções: Relações Humanas na Supervisão Escolar, Etapas da Supervisão; Setores da Supervisão: planejamento,
comunicação, material didático, ensino, assistência ao professor, visitas e reuniões, assistência ao educando,
disciplina, atividades extraclasse, relações com a comunidade, arquivo, avaliação. A ação do supervisor escolar e o
projeto político pedagógico - metodologia de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação Tendências
pedagógicas na prática escolar – as tendências liberais e as tendências progressistas.A integração do trabalho do
supervisor escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do profissional no treinamento
e aperfeiçoamento das equipes escolares. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente.
Didática – interação Professor X Aluno; Sala de Aula – espaço aberto para pluralidade e a diversidade de
experiências culturais. Educação inclusiva e currículo; Planejamento: Concepção, tipo, função; Planejamento como
pratica democrática; Planejamento participativo. Gestão democrática escolar – Conselho de Classe; Avaliação do
processo ensino aprendizagem. Evasão e Repetência;

Recursos, Métodos, e Técnicas de Ensino; Tecnologia

Educacional. A prática da supervisão escolar: reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação
supervisora nos níveis e nas modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e
educação de jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no cotidiano da
escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas, entrevistas, formação continuada,
questões de planejamento (PPP, planos de estudos, plano de trabalho e estudos de recuperação),
avaliação,registros. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CARGOS DA ESF – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Interpretação de texto. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Orações Coordenadas.
Orações Subordinadas. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Locuções verbais. Crase. Verbos.
Pontuação. Sintaxe de Regência. Figuras de Linguagem. Classes de Palavras. Termos da Oração. Ortografia.
Processos de formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação Gráfica.

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais, números decimais,
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propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2°
graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e
grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e
Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Princípios do
Sistema Único de Saúde – SUS. Promoção, prevenção e proteção à saúde. Noções de Vigilância à saúde. Noções
de saneamento básico e do meio ambiente.

Ações de Educação em Saúde na Estratégia Saúde da Família.

Atribuições do Agente de Endemias. Processo saúde doença e seus determinantes. Uso de defensivos agrícolas e
suas conseqüências para a saúde humana.

As doenças de notificação compulsória. A doenças infecciosas e

parasitárias. Doenças transmissíveis por vetores. Dengue: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de
transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; PNCD (Programa Nacional de
Controle da Dengue); Biologia e hábitos do vetor (aedes aegypti). As atividades de Vigilância Entomológica. Lei
11.350/2006 que Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal
amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras
providências. Noções básicas em Vigilância Sanitária na área de alimentos e estabelecimentos de saúde de baixa
complexidade. Controle da raiva. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área. Relações interpessoais e ética
no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo
e colegas de trabalho.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação.
Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há /
a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos.
Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e
período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações
reduzidas, orações intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase.
Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da
linguagem. Versificação. Literatura.
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CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÈCNICO
Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números ordinais. Números fracionários.
Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação
de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvendo
frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada.
Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e
geométricas).

Juros

simples

e

composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos.
Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo Raciocínio
Lógico.

CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em
saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e
administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e
diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social –
gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância
em Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações
econômicas, sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional;
Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras
legislações pertinentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
COMUM A TODAS AS ÁREAS, CONFORME ANEXO I.
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Princípios do
Sistema Único de Saúde – SUS. Saúde pública e saneamento básico. Competências e habilidades do Agente
Comunitário de Saúde: (Cadastramento das famílias), o diagnóstico comunitário, Territorialização (área e microárea).
Endemias e epidemias. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis,
(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental). Noções básicas
das seguintes endemias: Dengue; Esquistossomose; Leishmaniose; Leptospirose; Prevenção primária das endemias
citadas. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas, conforme estratégias
e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a
promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população.
Saúde como dever do estado. A participação do agente comunitário de saúde a grupos específicos. Formas de
aprender e ensinar em educação popular Cultura popular e sua relação com processos educativos. Pessoas
portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos legais. Saúde
da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Noções básicas da

lei nº 8.069/90 - Estatuto da criança e do
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adolescente. Noções básicas da lei no 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Lei 11.350/2006 que Regulamenta o § 5º
do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da
Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Noções de ética e cidadania.
Atualidades da área.

Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de
Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte.
Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria,
psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de
frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação,vias de administração. Políticas Públicas de saúde.
Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem
de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: Sinais vitais,
medicação, coleta de material para exames,técnicas de curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização,
oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e
prevenção de infecção hospitalar Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e
pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e
ressuscitarão cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações,
assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar.
SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política
Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência
(Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006). Ética Profissional. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Ética no serviço público.

NÍVEL: ENSINO SUPERIOR
CONTEÚDO DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR
Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus
do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas
palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e
interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras. Processo de formação das
palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração.
Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência verbal e
nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego das classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
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significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da
linguagem.

CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS GERAIS
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social de Conhecimentos Gerais do Município, Estado, no Brasil e no mundo (História,
geografia e atualidades). Meio Ambiente e Sociedade: Problemas e Políticas Públicas. Cotidiano Brasileiro e
Violência. Aspectos históricos e geográficos do município de Santa Leopoldina e do Estado. Noções básicas sobre o
País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação, agricultura, pecuária, esporte,
comércio e turismo.

CONTEÚDO DE SAÚDE PÚBLICA
COMUM AOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME ANEXO I.
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal,
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases
conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade, Epidemiologia das doenças infecciosas e não
infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue,
leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e
tratamento).Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde.
Trabalho em equipe multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 11.350, de 05 de
Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRO - PSF
Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de Biossegurança
aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar;
emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica,
cateterismo vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de
medicamentos (vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia,
aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame
físico (princípios básicos). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré,
trans e pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas,
digestivas, hematológicas, renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica;
Assistência de Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema
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nervoso; Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na
Saúde Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido puerperal, as portadoras de
patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco;
Assistência a criança hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). Enfermagem na Saúde Pública:
Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN,
DIABETES, HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS e outros). Políticas Públicas
de Saúde. Deontologia e Ética: Aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de
enfermagem. Política Nacional de Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS). Ética Profissional: Legislação referente à
profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho. Ética no serviço público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO - PSF
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares;
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta,
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras,
distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma,
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de
ética médica. Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
OBSERVAÇÕES:
A empresa não indica bibliografia os objetos de avaliação constam do edital de abertura. A empresa não dispõe
de informações relativas ao material de estudo ou a indicação de referência bibliográfica.
Neste Concurso Público NÃO serão adotadas as Novas Regras da Reforma Ortográfica.
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