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ANEXO II–CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Estudo de texto: compreensão e estabelecimento de relações entre ideias contidas no texto; identificação do 
significado de palavras no texto; elaboração de conclusões a partir das informações contidas no texto. 
Conhecimentos linguísticos: substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, numerais e conjunções; 
pontuação: ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, travessão e vírgula; 
pronomes pessoais, de tratamento, possessivos; ortografia. Uso de maiúscula e minúscula. Aumentativo e 
diminutivo de palavras. Separação silábica. Singular e plural; 
 
MATEMÁTICA 
Leitura e escrita dos números naturais (inteiros e não-negativos). Números pares e números ímpares, 
antecessor e sucessor de um número natural. Conceito de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. Operações 
com números naturais. Conceito de fração. Operações elementares envolvendo frações. Números decimais. 
Operações elementares envolvendo números decimais. Unidades de comprimento (centímetro, metro, 
quilômetro), tempo (hora, minuto e segundo, dia, mês e ano), massa (grama, quilograma e tonelada), 
capacidade (litro), área (metro quadrado) e volume (metro cúbico). Problemas envolvendo a nossa moeda, o 
real. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
Conhecimentos Gerais do Município de Cristiano Otoni (História, geografia e atualidades).  
Lei Orgânica do Município de Cristiano Otoni de 28 de Dez/2002 e suas emendas nº 01/2004, nº 02/2013, nº 
03/2013, nº 04/2013;  
Lei Complementar Municipal nº 004/2000 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Cristiano Otoni, e suas alterações pelas Leis Complementares Municipal nº 007/2002, nº 
012/2006, nº 022/2010 e n º 023/2010; 
Lei Complementar Municipal Nº 005/2001 - Institui o Código Sanitário do Município de Cristiano Otoni e dá 
outras Providências e sua alteração pela Lei Complementar Municipal nº 16/2007; e,  
Lei Complementar Municipal Nº 002/99 - Institui o Código de Posturas do Município de Cristiano Otoni e dá 
Outras Providências. 
 

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E 
INCOMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e interpretação de textos; Gêneros e tipos de texto; Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; 
Emprego do sinal indicativo da crase; Estrutura e formação de palavras; Classes de palavras, flexão e 
emprego; Sintaxe: frase e oração; termos da oração; Concordância nominal; Semântica: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de pensamento e de 
linguagem; Fonética: letra e fonema; Pontuação; Regências nominal e verbal; Crase; Elementos da 
comunicação. 
 
MATEMÁTICA 
Leitura e escrita dos números naturais (inteiros e não-negativos). Números pares e números ímpares, 
antecessor e sucessor de um número natural. Conceito de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. Operações 
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com números naturais. Conceito de fração. Operações elementares envolvendo frações. Números decimais. 
Operações elementares envolvendo números decimais. Unidades de comprimento (centímetro, metro, 
quilômetro), tempo (hora, minuto e segundo, dia, mês e ano), massa (grama, quilograma e tonelada), 
capacidade (litro), área (metro quadrado) e volume (metro cúbico). Problemas envolvendo a nossa moeda, o 
real. Operações numéricas e resoluções de problemas. Regra de três simples. Porcentagem. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
Conhecimentos Gerais do Município de Cristiano Otoni (História, geografia e atualidades).  
Lei Orgânica do Município de Cristiano Otoni de 28 de Dez/2002 e suas emendas nº 01/2004, nº 02/2013, nº 
03/2013, nº 04/2013;  
Lei Complementar Municipal nº 004/2000 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Cristiano Otoni, e suas alterações pelas Leis Complementares Municipal nº 007/2002, nº 
012/2006, nº 022/2010 e n º 023/2010; 
Lei Complementar Municipal Nº 005/2001 - Institui o Código Sanitário do Município de Cristiano Otoni e dá 
outras Providências e sua alteração pela Lei Complementar Municipal nº 16/2007; e,  
Lei Complementar Municipal Nº 002/99 - Institui o Código de Posturas do Município de Cristiano Otoni e dá 
Outras Providências. 
 

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E INCOMPLETO / 
TÉCNICO / MAGISTÉRIO. 

 
PORTUGUÊS 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Pontuação. Funções da linguagem. Morfologia: estrutura e 
formação das palavras. Classe de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição. Colocação pronominal. Sintaxe: frase, oração, e período simples e 
composto por coordenação e subordinação; a oração e seus termos (essenciais e integrantes). 
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Linguagem figurada. As funções da linguagem. 
Figuras de linguagem. Crase. 
 
MATEMÁTICA 
Leitura e escrita dos números Reais. Operações com números Reais. Massa (grama, quilograma e tonelada), 
capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a nossa moeda, o real. Problemas 
de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e resoluções de problemas. Conjuntos 
numéricos: propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo, sistema métrico decimal. Equações 
do 1º grau e 2º grau. Razões e Proporções. Regra de três simples.  Porcentagem. Juros simples. Média 
aritmética simples. Funções do 1º e 2º graus. Áreas e Perímetros. Medidas de comprimento, tempo, massa, 
capacidade, agrária, área e volume. Problemas envolvendo os itens do programa. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Hardware: Arquitetura básica de um microcomputador: componentes básicos e seu funcionamento; principais 
periféricos; unidades de armazenamento; Software: Sistemas operacionais Microsoft Windows (Windows XP 
e Windows 7): Configuração e utilização básica, utilitários padrão, principais comandos e funções; Sistemas 
de arquivos, Operações com arquivos, permissões e segurança de arquivos; Noções de utilização dos 
aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel; Edição e formatação de textos; Criação e uso de planilhas de 
cálculos; Segurança: cópias de segurança e backup; vírus e antivírus; conceitos de utilização de Internet e 
intranet; uso de navegadores; uso e configuração de correio eletrônico; uso de ferramentas de busca e 
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pesquisa na Internet. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
Conhecimentos Gerais do Município de Cristiano Otoni (História, geografia e atualidades).  
Lei Orgânica do Município de Cristiano Otoni de 28 de Dez/2002 e suas emendas nº 01/2004, nº 02/2013, nº 
03/2013, nº 04/2013;  
Lei Complementar Municipal nº 004/2000 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Cristiano Otoni, e suas alterações pelas Leis Complementares Municipal nº 007/2002, nº 
012/2006, nº 022/2010 e n º 023/2010; 
Lei Complementar Municipal Nº 005/2001 - Institui o Código Sanitário do Município de Cristiano Otoni e dá 
outras Providências e sua alteração pela Lei Complementar Municipal nº 16/2007; e,  
Lei Complementar Municipal Nº 002/99 - Institui o Código de Posturas do Município de Cristiano Otoni e dá 
Outras Providências. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; Classificação de documentos e correspondências; 
Correspondência oficial; Processos administrativos: formação, autuação e tramitação; Gestão de material e 
controle de estoques e almoxarifado; Organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades 
dos órgãos; Qualidade no atendimento ao público; A imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e 
postura; Formas de tratamento; Relacionamento interpessoal, Código de Ética. 
 
AGENTE DE APOIO ESCOLAR – AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; Classificação de documentos e correspondências; 
Documentos Oficiais: estrutura e organização do requerimento, da certidão, do atestado, da declaração, da 
ata, do ofício, do memorando, da circular, da exposição; Atendimento ao público; Eventos Escolares Objeto 
de Registro: Matrícula, Transferência, Aproveitamento de Estudos, Equivalência de Estudos, Circulação de 
Estudos: Ensino Regular / Ensino Supletivo. Conhecimentos sobre a LDB- A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Artigos 01 a 34, 37 a 38,58 a 67. E suas alterações; Relações Humanas. 
Código de Ética. Estatuto da Criança e do Adolescente. (Art. 53 a 73 e 129 a 144). 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação 
para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções da rotina de um 
consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, 
documentações; Esterilização de materiais; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de 
todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e 
manipulação; Preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia e parasitologia; 
Doenças transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no 
consultório; Normas de desinfecção e esterilização; Noções de ergonomia aplicados à odontologia. 
 
AUXILIAR TÉCNICO EM PROGRAMAS SOCIAIS 

Atendimento ao cliente; Dinâmica de grupo; Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. 
Segurança no trabalho. Relacionamento interpessoal. Código de ética. Relações humanas no trabalho, ética 
moral e cidadania; Programas sociais: Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 
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Único), Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (CECAD), Sistema de Gestão do 
Programa Bolsa Família (SIGPBF),SiCon – Institucional, SiCon – Acompanhamento Familiar,SiCon - 
Recursos, entre outros; 

FISCAL SANITÁRIO 
Epistemologia e metodologia em saúde. Saúde, cultura e sociedade. Estatística em saúde. Epidemiologia em 
saúde coletiva. Epidemiologia social. Métodos de análise epidemiológica. Evolução do perfil de 
morbimortalidade da população brasileira nas últimas décadas. Determinantes do perfil de morbimortalidade 
da população brasileira. Políticas de Saúde. Doenças Transmissíveis, Noções Bio-Ecológicas Básicas - Bio-
agentes: infectividade, patogenicidade, dose infectante, poder invasivo e imunogenicidade. Doenças 
infecciosas e meio ambiente. Mecanismo de transmissão de doenças: conceitos fundamentais. Doenças não 
transmissíveis – Epidemiologia das doenças não transmissíveis. Estatística Aplicada à Saúde Coletiva – 
Apresentação gráfica e tabular de dados, Noções básicas de teoria de probabilidade e amostragem, 
Mensuração da morbimortalidade: indicadores de saúde, Comparação de coeficientes: padronização de 
taxas, Medidas de risco, Epidemias e endemias: conceitos, diagrama de controle, frequências máxima e 
mínima esperadas, aspectos diferenciais das epidemias, Vigilância epidemiológica: conceito, atividades, 
formas de coleta de informação, avaliação de ações, Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, 
Níveis de prevenção, Epidemiologia aplicada à administração e ao planejamento dos serviços de saúde: 
enfoque de risco, diagnóstico sanitário, estabelecimento de prioridades, avaliação de programas e serviços de 
saúde. Imunização – Fundamentos básicos, Tipos de agentes imunizantes, O Programa Nacional de 
Imunização, Estratégias de vacinação, Contra indicações gerais, Reações adversas, Avaliação de eficácia e 
cobertura vacinal. 
 
FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS 
Legislação Tributária do Município: Lei Orgânica Municipal de Cristiano Otoni e suas emendas. Tributos de 
competência do Município: IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial; ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (artigos 31 ao 77): Da Contribuição de Melhoria Das Normas Gerais 
Tributárias. ITBI – Imposto Sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos. 
Processo Administrativo Fiscal – PAF; Do Código Administrativo Municipal; Crimes Contra a Ordem Tributária, 
Econômica e Contra as Relações de Consumo; Código Penal – Titulo XI – Crimes Contra a Administração 
Pública – (artigos 312 ao 327). Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 
Complementar 123/2006 e alterações). Nota Fiscal Eletrônica do Município de Cristiano Otoni – Dos prazos 
para pagamento dos tributos. – Normas Gerais do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 
Lei Municipal de Código Tributário, Lei Complementar Municipal nº 06/2001 e suas alterações Leis 
Complementares Municipal nº 08/2003 e nº 13/2006. Lei Complementar Municipal nº 31/2013 –Dispõe sobre 
a Planta de Valores Imobiliários do Município. 
 
INSTRUTOR DE MÚSICA 
A educação musical no contexto atual; O ensino de música na educação básica; Pressupostos metodológicos 
do ensino de música; A avaliação em educação musical. Música e sociedade; Análise da função do professor 
de arte diante de uma proposta de educação inclusiva; A diversidade cultural no ensino de música; História da 
música: da antiguidade aos tempos atuais. 
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
Sistemas de Computação: Software: definição, tipos de software, funções, características, instalação e 
solução de problemas. Hardware: fundamentos, conceituação, características, identificação, funções e 
funcionamento dos componentes de um computador, instalação, upgrade, manutenção e solução de 
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problemas de computadores do tipos desktop, notebook, netbook e servidores: placa mãe, memória, 
processador, unidades de entrada e/ou saída (monitor de vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e 
laser; unidade de DVD-ROM, DVD-R/RW, CD-ROM e CD-R/RW; unidade de disco flexível, disco removível, 
pen drive, unidade de disco rígido (HD), tecnologia e dispositivos USB, tecnologia e dispositivos firewire, 
placa de rede, tecnologia e dispositivos wireless e bluetooth,placa de som, etc.). Sistemas operacionais: 
Microsoft Windows e Linux. Redes de Computadores e Internet: Conceitos básicos, tipos de redes, 
componentes, transmissão de dados e identificação de problemas. 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
Fundamentos da Educação Social. Conceito de educação social e intervenção socioeducativa. 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 n° 
8.742,e 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, Lei n° 10.741, de 
1° de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), Lei n° 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade 
Racial) e Lei n° 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. Relacionamento interpessoal. 
Código de ética. Relações humanas no trabalho, ética moral e cidadania. 
 
PEB – EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ensino e aprendizagem na Educação Infantil, finalidades, objetivos, conteúdos, metodologia. Educar, cuidar e 
acolher: função social da educação infantil. A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento 
de aprendizagem. Educação Infantil: Concepções e práticas pedagógicas. Função política e social da 
Educação Infantil. Desenvolvimento infantil, segundo Piaget, Vygotsky e Wallon. Currículo como expressão de 
linguagens, práticas sociais e culturais infantis. O brincar como eixo dinamizador do currículo. Avaliação na 
Educação Infantil e documentação pedagógica. O papel do professor na Educação Infantil. Planejamento na 
Educação Infantil: espaços interativos de aprendizagem, organização em projetos de linguagens. Processo de 
socialização, diversidade sociocultural, inclusão. Sexualidade infantil. A literatura na educação da criança de 0 
a 5 anos. Afetividade nas relações professor-criança, criança-criança. A brincadeira de papéis sociais e 
formação da personalidade. A criança na educação infantil e suas linguagens. A criança e o meio social. 
Ciências na Educação Infantil – importância do procedimento didático. Referencial Curricular Nacional. A 
importância do lúdico na aprendizagem. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. A 
Documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação). Princípios que fundamentam a prática na 
Educação Infantil: Pedagogia da infância e dimensões humanas. Lei 9.394/96, de 20/12/1996 – Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações/atualizações. Lei Federal 8.069/90, de 13/07/90 – 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações/atualizações. 
 
PEB – ANOS INICIAIS 
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública; Política 
educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil; Planejamento e 
avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e instrumentos de avaliação; O 
Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características, estratégias de construção; Concepções de 
currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e de aprendizagem; Função social da escola: Relação 
escola e sociedade; Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A 
afetividade como elemento mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; 
conteúdos; métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a 
integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos sistemas de 
ensino; Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação, direitos humanos e cotidiano 
escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões, princípios e programas; Avaliações da Educação 
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Básica: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (ANERSC – Provinha Brasil e Prova Brasil). Lei 9.394/96, de 20/12/1996 – 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações/atualizações. Lei Federal 8.069/90, 
de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações/atualizações. 
 
TÉCNICO EDUCACIONAL 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96; Princípios, Fins e Organização da 
Educação Nacional; Níveis e Modalidades de Educação e Ensino; Ensino Fundamental a partir da Lei nº 
9394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Ensino Médio a partir da Lei nº 
9394/96; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes para Educação de Jovens e 
Adultos.  Diretrizes para Educação Especial; História da Educação (Brasil); Gestão democrática na escola; A 
construção do projeto político-pedagógico; Os Referenciais Nacionais para a Formação de Professores; Papel 
do professor no coletivo escolar; As novas competências requeridas para o ensino; Organização curricular; 
Fundamentos do currículo centrado em disciplinas/conteúdos e do currículo centrado em áreas; A 
organização do currículo por áreas de conhecimento; Currículo orientado para a construção de competências; 
O ensino-aprendizagem no contexto do currículo por competências; O processo ensino-aprendizagem: atores 
e componentes; Aprendizagem e desenvolvimento; A metodologia dos projetos didáticos; Avaliação 
diagnóstica e formativa; A análise de erros numa perspectiva de orientação/reorientação do ensino; A 
especificidade do pedagogo – saberes pedagógicos e atividades docentes. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos específicos em técnicas básicas: importância da limpeza terminal, concorrente e arrumação 
de cama, higiene oral e corporal, prevenção de deformidade e úlcera de pressão, controles de sinais vitais, 
controle de eliminações e ingestões, balanço hídrico. Enteroclisma e Enema. Posições para exame, 
oxigenoterapia, cuidados para coleta de sangue, fezes e urina. Ergonometria. Princípios de infecção 
hospitalar, técnicas de curativo, administração de dietas. Cuidados com drenagens. Assistência de 
enfermagem em centro cirúrgico, centro obstétrico. Central de material e esterilização: conceitos de 
desinfecção e esterilização, procedimentos, cuidados com materiais e soluções utilizadas, tipos de 
esterilização, armazenamento e transporte. Noções de farmacologia, interações medicamentosas e reações 
adversas, hemoterapia e cuidados específicos na administração. Medicações: parenteral e enteral: diluições, 
rediluições, gotejamento de soro e vias de administração. Noções de imunização, cadeia de frio, tipos de 
vacina: dose e via de administração, esquema de vacinação do ministério da saúde, doenças de notificação 
compulsória. Noções de enfermagem nas urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, 
choques, traumatismos e queimaduras. Noções de enfermagem à pacientes com afecções dos sistemas: 
respiratório, cardiovascular, digestório, renal, urinário, reprodutor, músculo-esquelético, neurológico e nos 
órgãos dos sentidos. Noções de assistência de enfermagem nas moléstias infectocontagiosas. Noções de 
enfermagem a portadores de patologias clínicas e cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação 
do Sistema Único de Saúde – SUS. Cálculo de Medicamento. 
 
TÉCNICO SAÚDE BUCAL ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Materiais Dentários: restauradores provisórios, amálgama, resina composta, cimento de ionômero de vidro. 
Odontologia Preventiva: organização e execução de atividades de higiene bucal; Radiologia: Radioproteção; 
Filmes: componentes e armazenamento; Processamento radiográfico manual e automático; Soluções 
Processadoras. Ética Profissional. Consolidação das normas do exercício profissional do Técnico de Saúde 
Bucal, segundo CFO. Funções do ASB. Preenchimento da ficha clínica: odontograma. Normas de 
Biossegurança: métodos de limpeza e esterilização dos materiais; desinfecção de equipamentos e 
superfícies; procedimentos com o lixo; lavagem das mãos; Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
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Imunização dos profissionais. Instrumentais Odontológicos. Organização da bandeja clínica. Programa 
Estratégia Saúde da Família; Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. 
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CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e Interpretação de textos; Aspectos linguísticos: variações linguísticas e funções da linguagem; 
Tipologia textual. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e cargo; 
sintaxe do período simples e composto; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; semântica: 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; conotação e denotação; figuras de sintaxe, de pensamento e de 
linguagem. 
 
MATEMÁTICA 
Leitura e escrita dos números Reais. Operações com números Reais. Massa (grama, quilograma e tonelada), 
capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a nossa moeda, o real. Problemas 
de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e resoluções de problemas. Conjuntos 
numéricos: propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo, sistema métrico decimal. Equações 
do 1º grau e 2º grau. Razões e Proporções. Regra de três simples.  Porcentagem. Juros simples. Média 
aritmética simples. Funções do 1º e 2º graus. Áreas e Perímetros. Medidas de comprimento, tempo, massa, 
capacidade, agrária, área e volume. Problemas envolvendo os itens do programa. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
Hardware: Arquitetura básica de um microcomputador: componentes básicos e seu funcionamento; principais 
periféricos; unidades de armazenamento; Software: Sistemas operacionais Microsoft Windows (Windows XP 
e Windows 7): Configuração e utilização básica, utilitários padrão, principais comandos e funções; Sistemas 
de arquivos, Operações com arquivos, permissões e segurança de arquivos; Noções de utilização dos 
aplicativos Microsoft Word e Microsoft Excel; Edição e formatação de textos; Criação e uso de planilhas de 
cálculos; Segurança: cópias de segurança e backup; vírus e antivírus; Conceitos de utilização de Internet e 
intranet; uso de navegadores; uso e configuração de correio eletrônico; uso de ferramentas de busca e 
pesquisa na Internet. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 
Conhecimentos Gerais do Município de Cristiano Otoni (História, geografia e atualidades).  
Lei Orgânica do Município de Cristiano Otoni de 28 de Dez/2002 e suas emendas nº 01/2004, nº 02/2013, nº 
03/2013, nº 04/2013;  
Lei Complementar Municipal nº 004/2000 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Cristiano Otoni, e suas alterações pelas Leis Complementares Municipal nº 007/2002, nº 
012/2006, nº 022/2010 e n º 023/2010; 
Lei Complementar Municipal Nº 005/2001 - Institui o Código Sanitário do Município de Cristiano Otoni e dá 
outras Providências e sua alteração pela Lei Complementar Municipal nº 16/2007; e,  
Lei Complementar Municipal Nº 002/99 - Institui o Código de Posturas do Município de Cristiano Otoni e dá 
Outras Providências. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ASISTENTE SOCIAL 
Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a Questão 
Social no contexto brasileiro contemporâneo; Planejamento em Serviço Social: Planejamento estratégico e 
projetos de intervenção social; Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social, Pesquisa Social, 
debates e aspectos metodológicos; Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social, instrumentalidade e 
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mediação como instrumento de intervenção; Ética em Serviço Social: discussões, legislação e Projeto Ético-
Político do Serviço Social; Fundamentos das relações sociais no âmbito das instituições; Políticas Sociais e 
Direitos Sociais; Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor; O estudo social em perícias, laudos e pareceres 
técnicos; Movimentos Sociais, Populares e Comunitário; O desenvolvimento de comunidade como estratégia 
de intervenção; Legislação atualizada e discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, 
Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência 
Social. 
 
BIOQUÍMICO 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 
Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade 
celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de 
antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, 
citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, 
transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 
microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, 
Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – 
Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários 
intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação 
do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais frequentes. 
Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação 
plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação 
sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores 
de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e acidobásico. Gasometria. Carboidratos: 
classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e 
métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e 
métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. 
Função endócrina: hormônios tireoidianos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, 
cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, 
testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Controle de 
infecção. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. 
Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
COORDENADOR DE CRAS 
Seguridade social – assistência e cidadania. Elaboração de programas e serviços sociais. Gestão pública e 
ética no trabalho. Fundamento históricos, Teórico metodológicos e pressupostos éticos da pratica profissional. 
A pesquisa e a prática profissional. A questão da instrumentalidade na profissão.  Programas sociais de 
transferência de renda na contemporaneidade: Bolsa família, ProJovem, o CRAS, funções do CRAS. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações (Lei nº 9.394/96); Lei nº 11.645/08 e suas 
alterações; Plano Nacional de Educação - PNE; A organização da escola e a gestão escolar:  O Projeto 
Político Pedagógico - A construção coletiva do projeto pedagógico da Unidade Educacional: as demandas 
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sociais e da comunidade educativa; O Currículo, nas diferentes concepções pedagógicas. A Avaliação 
Educacional nas diferentes concepções pedagógicas. Avaliações externas: o IDEB, a Prova Brasil, Provinha 
Brasil e PISA; Práticas e desafios no trabalho do Coordenador Pedagógico.  A formação continuada dos 
profissionais da educação. O papel do Coordenador Pedagógico: na organização dos espaços pedagógicos, 
no acompanhamento da ação e práxis pedagógica do professor, nos espaços coletivos de estudo e 
planejamento da ação do trabalho pedagógico do professor e de documentos norteadores do trabalho 
docente – planejamento, planos de aula e instrumentos de avaliação. Educação e Sociedade:  Sociedade, 
Educação e Cultura. Desafios da Educação Brasileira: analfabetismo, evasão, repetência, evasão, qualidade 
de ensino, formação e valorização do professor; Educação inclusiva. 
 
ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e 
soluções; Diagnóstico e cuidados de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, 
nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório: mediatos e imediatos; História natural 
das doenças transmissíveis; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Doenças segundo 
isolamento: identificação e cuidados; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, 
cardio-respiratória, umpacto agudo do miocárdio, choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular 
cerebral, politraumatismo; Princípios gerais de Administração; Elementos de Administração; Metodologia do 
processo de Enfermagem: histórico, diagnóstico, plano assistencial, evolução e prognóstico; Métodos e Meios 
em Educação Sanitária; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e 
desmame, diarreia e TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na 
Assistência Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, 
planejamento familiar; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e diabetes melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose 
e Hanseníase; Imunização; Visita domiciliar; Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do 
Estado (CF/88); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde- 
SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. Programa 
Estratégia Saúde da Família; Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. 
 
ENFERMEIRO 
Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e 
soluções; Diagnóstico e cuidados de Enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, 
nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório: mediatos e imediatos; História natural 
das doenças transmissíveis; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Doenças segundo 
isolamento: identificação e cuidados; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, 
cardio-respiratória, umpacto agudo do miocárdio, choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular 
cerebral, politraumatismo; Princípios gerais de Administração; Elementos de Administração; Metodologia do 
processo de Enfermagem: histórico, diagnóstico, plano assistencial, evolução e prognóstico; Métodos e Meios 
em Educação Sanitária; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e 
desmame, diarreia e TRO, infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na 
Assistência Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de mama, 
planejamento familiar; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e diabetes melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose 
e Hanseníase; Imunização; Visita domiciliar; Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do 
Estado (CF / 88); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde- 
SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
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ESPECIALISTA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Educação e sociedade; Teorias pedagógicas; Psicologia, filosofia, sociologia e história da educação; Prática e 
pesquisa pedagógica; Desenvolvimento humano e aprendizagem; Práticas curriculares;  Educação especial e 
inclusão; Ética na educação; Legislação e políticas de organização educacional; Organização escolar 
(currículo, avaliação, planejamento, Projeto Político Institucional); A didática e suas relações com o ensino; A 
pesquisa como princípio educativo; Paradigmas educacionais: pensamento moderno e contemporâneo; 
Educação e cidadania: aspectos da educação brasileira e regional; A educação como processo social e suas 
relações com a cultura e a aprendizagem de papéis sociais; A função social da escola.; A importância da 
tecnologia no processo educativo; Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da 
profissão, família, escolhas sexuais; Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola; Evasão escolar: 
causas e consequências; Gestão da aprendizagem; Formação docente: profissionalização do professor; 
 
FARMACÊUTICO 
Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes, modos de ação, toxicidade, 
relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações medicamentosas de fármacos que atuam no(a): 
Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central, sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, 
terapia antimicrobiana e antiparasitária. Boas práticas de produção, controle de qualidade, distribuição, 
dispensação de medicamentos e legislação pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises 
químicas, físico-químicas e microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de 
Processos e Métodos Analíticos. Legislação pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: composição 
química dos alimentos, suas propriedades nutricionais e funcionais; Análise e controle de qualidade de 
alimentos; Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por 
órgãos competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional 
do Farmacêutico; código de Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6390, de 
23 de setembro de 1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores 
Públicos. 
 
FISCAL DE SERVIÇOS EXTERNOS 
Lei Complementar Municipal Nº 001/99 - Estabelece Normas e Condições Para Parcelamento, Ocupação e 
Uso do Solo Urbano do Município De Cristiano Otoni; Lei Complementar Municipal Nº 002/99 - Institui O 
Código De Posturas Do Município De Cristiano Otoni E Dá Outras Providências; Lei Complementar Municipal  
Nº 005/2001 - Institui o Código Sanitário do Município de Cristiano Otoni e dá outras Providências; Lei 
Complementar Municipal Nº 003/99 - Aprova o Código de Obras do Município de Cristiano Otoni e dá outras 
providências; Lei Complementar Municipal Nº 006/2001 - Institui o Código Tributário do Município de Cristiano 
Otoni e dá outras Providências; Lei Complementar Municipal Nº 008/2003 - Altera Redação Dos Seguintes 
Dispositivos Da Lei Complementar Municipal Nº 006/2001, De 17 De Dezembro De 2001 – Código Tributário 
Do Município De Cristiano Otoni: Artigos 50 E 312; No Artigo 51: Os Parágrafos 1º, 2º, 3º E Incisos I, II, III E O 
Parágrafo 4º E Inciso I; No Artigo 54: O Inciso I; Revoga: Os Incisos I E II Do Parágrafo 1º Artigo 51; O Inciso 
II E As Alíneas A E B Do Artigo 54, E Dá Outras Providências;  Lei Complementar Municipal Nº 016/2007 - 
Acrescenta os §§ 1º E 2º No Art. 171, e Inciso XXVI no Art. 364, da Lei Complementar Municipal Nº 05/2001; 
Lei Complementar Municipal Nº 031 De 26 De Dezembro De 2013 - Institui Nova Planta De Valores 
Imobiliários de Terrenos, Edificações e Glebas, que Estabelece Novo Sistema de Cobrança e Arrecadação do 
Imposto Territorial e Predial Urbano, e Cria a Alíquota Progressiva e Diferenciada para o Município de 
Cristiano Otoni e dá outras providências. Noções de Cartografia; Lei Complementar Municipal Nº 013/2006 - 
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Dá nova redação ao disposto na Seção XII, art. 173, §§§ 1º, 2º E 3º da Lei Complementar Municipal Nº 
006/2001. 
 

FISIOTERAPEUTA 
A importância do conhecimento sobre os órgãos de classe da Fisioterapia: associação, sindicato e Conselho; 
Ações preventivas em Fisioterapia; Anatomia humana e sua aplicabilidade na Fisioterapia; Ergonomia e 
Postura física no trabalho; Fisioterapia Cardiorrespiratória; Fisioterapia dermato-funcional; Fisioterapia do 
Trabalho; Fisioterapia em Oncologia; Fisioterapia em Saúde da Mulher; Fisioterapia em Saúde Pública; 
Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia; Fisioterapia na Saúde da criança e do adolescente; Fisioterapia 
na Saúde do idoso; Fisioterapia nas disfunções neurológicas; Práticas e técnicas Fisioterapêuticas; Práticas e 
técnicas fisioterapêuticas; Recursos fisioterapêuticos e sua aplicabilidade. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Ética Profissional; Responsabilidades gerais do Fonoaudiólogo; Desenvolvimento humano: - Físico e motor; - 
Perceptual e cognitivo; Aquisição do desenvolvimento da linguagem; Distúrbios da Voz: - Gagueira; - 
Deficiência auditiva; Patologias da Linguagem: - Distúrbios de origem neurológica; - Distúrbios articulatórios; - 
Patologia dos órgãos da fala e da audição; Linguística Fonética e Fonologia; Desenvolvimento do indivíduo 
excepcional: - Conceitos básicos; Aspectos psicossociais dos indivíduos considerados excepcionais; 
Avaliação audiológica completa; Linguagem Oral: - Desenvolvimento da linguagem oral;- Contribuições das 
principais teorias psicolinguísticas; Alterações na comunicação gráfica; A Fonoaudiologia e a Instituição 
Escolar; A Fonoaudiologia e o Serviço de Saúde Pública; Etapas do desenvolvimento Motor Global; A 
Fonoaudiologia em Saúde Ocupacional; Política de Saúde; Princípios e diretrizes do SUS. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Condições de Saúde da Criança Brasileira. Organização da atenção a criança. Alimentação da criança. O 
recém-nascido normal e patológico. Programa de imunização. Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição 
proteico calórica. Anemias na infância. Diarreia aguda e crônica na criança. Cardiopatias na criança. Doenças 
respiratórias na criança. Doenças no trato geniturinário na criança. Doenças auto-imunes e colagenoses na 
criança. Doenças infecto-contagiosas mais frequentes na criança. Parasitoses intestinais. Dermatoses mais 
frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na criança. Diagnostico 
diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes na criança. Patologias cirúrgicas 
mais frequentes na criança. Insuficiência Cardíaca. Choque. Ressuscitação cardiopulmonar. Cetoacidose 
diabética. Acidentes na infância: Prevenção e tratamento. Abordagem da criança politraumatizada. Síndrome 
de Maus-tratos. Estatuto da criança e do adolescente, Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Código de Ética, Bioética. Preenchimento da declaração de óbito. Sistema Único de 
Saúde: princípios e diretrizes. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Sistema 
de Informação Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
MÉDICO 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa - de Controle de 
Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e 
tratamento; Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância; 
Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; 
Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças 
metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema 
imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico 
Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais; Urgências e 
Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos 
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Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; 
Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; 
Acidentes por animais Peçonhentos; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde 
– princípios e diretrizes, controle social. 
 
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa - de Controle de 
Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e 
tratamento; Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância; 
Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; 
Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças 
metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema 
imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico 

Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais; Urgências e 
Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos 
Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; 
Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; 
Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, 
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Nutrição Básica: 
Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais.Programa Saúde da Família - e SUS. Princípios 
básicos; atribuições dos membros da equipe; recrutamento; fontes orçamentárias; evolução histórica; ética 
nas visitas domiciliares; atividades comunitárias; programas e ações nas unidades básicas. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 
diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 
radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. 
Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico 
e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: Diagnóstico e 
tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do 
pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonal. Patologias sistêmicas e aparelho 
cardiovascular. Infecções pulmonares; Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. 
Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. 
Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Citogenética. Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 
Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. 
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina 
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e 
do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. 
Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções 
sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias 
disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. 
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Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Amniótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do 
organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. 
Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-
puerperal. Trajeto pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. 
Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia 
no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva 
específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e 
complicações de parto. Discinéticas. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e 
fetais. Aspectos Médico-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-
natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das 
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. 
Prolapso do cordão umbilical. Aspectos éticolegais da prática obstétrica. Assistência pré-natal. 
 
NUTRICIONISTA 
Conceito de alimentação e nutrição; Grupos de alimentos; Leis da alimentação; Princípios nutritivos: conceito, 
classificação, funções, digestão, absorção e metabolismo; Bases para uma boa alimentação;  Ingestão 
recomendada de energia e nutrientes; Cálculo das necessidades calóricas do indivíduo normal; 
Recomendação da distribuição energética nas necessidades energéticas totais, parâmetros de avaliação da 
qualidade nutricional das dietas, contribuição e m energia das proteínas totalmente utilizáveis: NDp Cal %); 
coeficiente g/cal, cálculo da relação nitrogênio/kcal, conversões e equivalências de medidas; Nutrição nos 
estágios da vida: na gestação e lactação, do recém-nascido, da criança, do adolescente, jovens e do idoso; 
Aleitamento materno; Avaliação do estado nutricional do indivíduo sadio e enfermo; Métodos de inquéritos 
alimentares; Educação alimentar e nutricional; Nutrição nos estágios patológicos; Aconselhamento nutricional; 
Suporte nutricional; Terapia nutricional enteral e parenteral; Modificações da dieta normal e padronizações 
hospitalares; Interação droga x nutriente; Alimentos: classificação, características físico-químicas dos seus 
constituintes, seleção conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; 
Administração dos serviços de alimentação: dimensionamento de área física, de equipamentos, planejamento 
e organização, planejamento de cardápios, custos e controle; Qualidade nutricional e sensorial na produção 
de refeições: atenção alimentar e nutricional na produção de refeições, gestão de cardápios e sistema de 
avaliação da qualidade nutricional e sensorial-AQNS; Higiene dos alimentos: legislação básica aplicável, 
higiene pessoal, de ambiente e equipamentos e utensílios, doenças veiculadas pelos alimentos, 
epidemiologias das doenças veiculadas pelos alimentos, detergentes e sanificantes; Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle; Boas Práticas de Fabricação; Nutrição e Saúde Pública: epidemiologia das 
doenças carências, anemia ferropriva, hipovitaminose A, bócio endêmico; Vigilância nutricional; 
Epidemiologia: bases conceituais; indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; transição demográfica, 
fatores determinantes do processo saúde-doença e epidemiológica, epidemiologia das doenças nutricionais e 
desnutrição proteico-calórica; Diagnóstico do estado nutricional de populações;  Merenda escola: diretrizes 
operacionais para o planejamento de atividades do programa nacional de alimentação escolar; controle de 
qualidade e planejamento de cardápios; Característica do método científico; Etapas de um trabalho de 
investigação científica: preparatória, executiva e de apresentação;  Ética profissional. 
 
ODONTÓLOGO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da 
doença cárie; Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de 
preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. Materiais 
restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: 
Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós cirúrgica. Procedimentos em 
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anestesia odontológica; Anestesiologia local e controle da dor; Técnicas de anestesia intraoral. Substâncias 
anestésicas. Cálculo Anestésico. Toxicologia. Diagnóstico e tratamento das patologias e infecções 
odontogênicas. Anatomia e Aplicação Clínica. Farmacologia e Terapêutica aplicada a Odontologia. Patologia 
Oral. Odontopediatria. Noções de Endodontia e Periodontia. Política Nacional de Saúde Bucal; Código de 
Ética Odontológica. Programa Estratégia Saúde da Família; Atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde 
da Família. 
 
ODONTÓLOGO 
Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da 
doença cárie; Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de 
preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. Materiais 
restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: 
Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós cirúrgica. Procedimentos em 
anestesia odontológica; Anestesiologia local e controle da dor; Técnicas de anestesia intraoral. Substâncias 
anestésicas. Cálculo Anestésico. Toxicologia. Diagnóstico e tratamento das patologias e infecções 
odontogênicas. Anatomia e Aplicação Clínica. Farmacologia e Terapêutica aplicada a Odontologia. Patologia 
Oral. Odontopediatria. Noções de Endodontia e Periodontia. Política Nacional de Saúde Bucal; Código de 
Ética Odontológica.  
 
PEB - ÊNFASE CIÊNCIAS 
A Organização Geral dos Seres Vivos; Características gerais; A classificação e a diversidade dos organismos 
– vírus, bactérias, protozoários e fungos; As características e a diversidade de vegetais e animais; Fisiologia 
vegetal – fotossíntese, respiração, quimiossíntese, transpiração, hormônios e reprodução; Os fundamentos da 
citologia e a divisão celular; O Corpo Humano e os Sistemas Integradores; Sistemas orgânicos de integração 
interna – nutrição, respiração, circulação e excreção; Sistemas orgânicos de integração com o ambiente – 
nervoso, endócrino, reprodutor, músculo-esquelético; Os órgãos sensoriais – anatomia e fisiologia dos órgãos 
dos sentidos; As Bases da Genética e da Evolução Biológica; Os experimentos e a primeira lei de Mendel; 
Conceitos fundamentais da genética e os princípios de probabilidade; Dos fatores de Mendel à biotecnologia 
– a engenharia genética, manipulação do DNA, transgenia, terapia gênica, clonagem, o projeto genoma 
humano e células-tronco; Processos evolutivos – as evidências da evolução. Ideias e teorias evolucionistas; 
Charles Darwin, a evolução e o neodarwinismo; Os Fundamentos da Ecologia; Conceitos fundamentais; 
Componentes bióticos e abióticos nos ecossistemas; Cadeia e teias alimentares e os níveis tróficos. Ciclos 
biogeoquímicos; Comunidades e populações – relações intra e interespecíficas; Ecossistemas terrestres e 
aquáticos. Os biomas brasileiros; A relação homem-natureza e o equilíbrio ambiental: energia, água e os 
recursos renováveis; Saúde e Sexualidade; Reprodução humana, concepção, gravidez, parto e métodos 
contraceptivos; Doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS e o HIV; A Matéria e os Fenômenos Químicos e 
Físicos; O átomo e os elementos químicos. A Tabela Periódica; As funções inorgânicas e as reações 
químicas; A mecânica: referencial, espaço, tempo e velocidade. Cinemática, dinâmica e estática; A natureza e 
os princípios do magnetismo e o eletromagnetismo; A luz, os fenômenos luminosos e o olho humano; Calor, 
temperatura e escalas termométricas. O som e os fenômenos sonoros.  
 
PEB - ÊNFASE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Conhecimentos específicos na área de atuação: concepção de área – cultura corporal; Objetivos da área; 
História da educação física no Brasil – tendências pedagógicas; Organização didático-pedagógica do 
conhecimento; Avaliação em Educação Física; Conteúdos eixo de trabalho: Conhecimento sobre o corpo; 
Jogos de interpretação; Jogos tradicionais; Jogos cooperativos; Jogos pré-desportivos; futebol; futsal; 
voleibol; basquetebol; handebol; Lutas e ginásticas; Atividades rítmicas; Ginástica: Ginástica geral; ginástica 
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olímpica ou artística; ginástica rítmica; desportiva; recreação; Noções da Proposta Construtivista. Noções de 
Educação, Escola, Docente e Discente; Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, 
Recursos e Avaliação; Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor; Tipos de Plano de Ensino. 
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PEB - ÊNFASE ARTES 
Histórico do ensino da arte no Brasil; Fundamentos teóricos filosóficos e metodológicos para o ensino de arte; 
Tendências contemporâneas das metodologias do ensino da arte; Concepções de ensino de Arte; Evolução 
gráfica e estética infantil; Diversidade e Inclusão no ensino de arte; Avaliação em arte; Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o ensino de Arte; Linguagens artísticas (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança); 
Elementos de Estética e História da Arte Universal e local: da Pré-História a arte contemporânea. Principais 
manifestações, características das tendências artísticas e seus representantes; Multimeios e Arte; Estética da 
Arte; Elementos estruturais das linguagens artísticas e suas relações compositivas; Aspectos da cultura 
popular brasileira e paraense e as Manifestações Populares. 
 
PEB - ÊNFASE INGLÊS 
Compreensão de textos em língua inglesa: vocabulário e interpretação de texto; A estruturação da sequência 
superficial do texto: pronomes, numerais, artigos, sinônimos, dêiticos, tempos verbais, advérbios, locuções 
adverbiais, conjunções e preposições; Enunciados afirmativos, negativos e interrogativos; Fonologia da língua 
inglesa: pronúncia dos sufixos verbais (3ª pessoa do presente do indicativo, passado e particípio), pronúncia 
do sufixo flexional nominal (plural) e do caso genitivo; Morfologia da língua inglesa: prefixos, sufixos 
flexionais, sufixos derivacionais, sufixos homófonos, paradigmas flexionais (nome, verbo e adjetivo); Sintaxe 
da língua inglesa: padrões básicos da sentença, classificação funcional das formas linguísticas (sujeito, 
predicado, complemento do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento do objeto, objeto da 
preposição, complemento nominal), vozes verbais (ativa e passiva), discurso indireto, perguntas tag; Ensino-
aprendizagem da língua inglesa: Abordagem Comunicativa, Aprendizagem baseada em tarefas, Inglês para 
fins específicos (ESP); Autonomia e motivação na aprendizagem: estilos e estratégias de Aprendizagem. 
 
PSICÓLOGO 
Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do 
psicólogo nas organizações; saúde mental no trabalho; Aprendizagem, emoções e afetos na organização do 
trabalho: processos de aprendizagem e socialização organizacional; processos emocionais e afetivos 
constituintes do vínculo com as organizações e sua cultura; Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; 
psicologia social crítica; processos de interação social; Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; 
conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psicohigiene; medidas de promoção e prevenção em saúde; 
função do psicólogo na área de saúde; Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento 
da concepção de doença mental; diagnóstico das perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe 
multidisciplinar; Direitos Humanos e Cidadania; Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais 
em análise institucional; contribuições das teorias sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos 
intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo; Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação 
psicológica; tipos de avaliação psicológica; documentos psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e 
relatório); Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de 
pessoas; Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; 
aspectos éticos implicados no diagnóstico; Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da 
personalidade; psicanálise, comportamental, Gestalt, abordagem centrada na pessoa; Código de Ética: 
atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do psicólogo hospitalar. 
 
PSIQUIATRA 
Neurotransmissores; sono; neuroimagem; genética. Avaliação clínica; diagnóstico. Aspectos 
neuropsiquiátricos da epilepsia, das doenças infecciosas, endócrinas e traumáticas; neuroimagem. Percepção 
e cognição. Sociologia e psiquiatria. Epidemiologia. Psicanálise. Teorias da personalidade e psicopatologia. 
Exame do paciente psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificação dos 
transtornos mentais. Transtornos mentais devido a uma condição médica geral. Transtornos relacionados a 
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substâncias – dependência química. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos. Transtornos do humor. 
Transtornos de ansiedade. Transtornos psicossomáticos. Psiquiatria e outras especialidades. Emergências 
psiquiátricas. Psicoterapias. Terapias biológicas. Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da 
aprendizagem e comunicação. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. 
Política Nacional de Saúde Mental e álcool e outras drogas; Código de Ética Profissional na Medicina. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Fundamentos da Terapia Ocupacional. História da Terapia Ocupacional. Análise de Atividades. Avaliação em 
Terapia Ocupacional. Recursos Terapêuticos em Terapia Ocupacional. Desempenho Ocupacional. 
Tecnologia Assistiva. Terapia Ocupacional e Reabilitação Física: Neurologia, Traumato-ortopedia, 
Dermatologia, Reumatologia, Oncologia e cardiologia. Terapia Ocupacional em Saúde Mental. Terapia 
Ocupacional em contextos Sociais. Terapia Ocupacional Contextos Hospitalares. Terapia Ocupacional na 
saúde da criança. Terapia Ocupacional na saúde do idoso. Ética e Terapia; Terapia Ocupacional e Políticas 
Públicas. Terapia Ocupacional e atenção básica em saúde. Código de Ética Profissional. 


