
1  

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA 

CONCURSO PÚBLICO N. 01/22 
EDITAL N. 01/2022 - 

ANEXO II - CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 
 
 

CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ BRAÇALISTA/ ENCARREGADO 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Noções de fonética. 
Conhecimento da língua: ortografia /acentuação gráfica. Classe de palavras: substantivo: classificação/ 
flexão/ grau. Adjetivo: classificação/flexão/grau. Artigo: flexão e classificação. Numeral: classificação e 
flexão. Pronomes: colocação dos pronomes oblíquos, átonos. Verbo: emprego de tempos e modos. Preposição 
e conjunção: classificação e emprego. Advérbio: classificação e emprego. Interjeição: valor semântico da 
interjeição. Estrutura e formação das palavras. 
2. MATEMÁTICA: Conjunto: operações. Conjunto dos números naturais: operações fundamentais. 
Conjunto dos números racionais: operação. Razão, proporção, média aritmética, porcentagem, juro simples. 
Sistema métrico decimal: unidade de comprimento, unidade de volume e de capacidade. Volume dos 
principais sólidos geométricos. 
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica e Estatuto dos 
Servidores do Município de Anhanguera. Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o 
município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política, cultura, esporte, 
lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município. 
Atualidades do município. 

 
CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  

MERENDEIRA/ MONITOR/ MOTORISTA/ OPERADOR DE MÁQUINAS/ PINTOR/ 
RECEPCIONISTA 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Noções de fonética. 
Conhecimento da língua: ortografia /acentuação gráfica. Classe de palavras: substantivo: classificação/ 
flexão/ grau. Adjetivo: classificação/flexão/grau. Artigo: flexão e classificação. Numeral: classificação e 
flexão. Pronomes: colocação dos pronomes oblíquos, átonos. Verbo: emprego de tempos e modos. Preposição 
e conjunção: classificação e emprego. Advérbio: classificação e emprego. Interjeição: valor semântico da 
interjeição. Estrutura e formação das palavras. 
2. MATEMÁTICA: Conjunto: operações. Conjunto dos números naturais: operações fundamentais. 
Conjunto dos números racionais: operação. Razão, proporção, média aritmética, porcentagem, juro simples. 
Sistema métrico decimal: unidade de comprimento, unidade de volume e de capacidade. Volume dos 
principais sólidos geométricos. 
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica e Estatuto dos 
Servidores do Município de Anhanguera. Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o 
município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política, cultura, esporte, 
lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município. 
Atualidades do município. 
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4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

MERENDEIRA   - O espaço escolar: convivência com crianças, adolescentes e profissionais de educação. 
Hierarquia. Relacionamento interpessoal. Higiene do ambiente de trabalho e dos alimentos. Higiene e 
cuidados pessoais. Escolha dos alimentos. Merenda escolar: preparação dos alimentos. O gás de cozinha: 
utilização, manuseio. Higiene e limpeza dos eletrodomésticos e dos utensílios utilizados na preparação dos 
alimentos. Elaboração dos pratos. Acondicionamento e estocagem dos alimentos. Controle de estoque; 
melhor aproveitamento de alimentos; conservação e validade dos alimentos. Manipulação. Conservação e 
higiene de carnes. Alimentação e nutrição. Nutrientes e alimentos. Nutrientes e sua atuação no organismo. 
Relação entre saúde e alimento. Classificação dos alimentos. Cuidados na compra de frutas, verduras, 
alimentos enlatados, grãos, farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Apresentação do 
alimento. Distribuição da merenda. Utilização correta dos produtos de limpeza. Segurança no trabalho. Uso 
de EPIs e EPCs. 
 
MONITOR – Direitos e Proteção da criança. Direitos das crianças em ambiente de creche: 
brincadeira; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a 
natureza; higiene e saúde; alimentação sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e 
capacidade de expressão; movimento em espaços amplos; proteção, afeto e amizade; expressão dos 
sentimentos; especial atenção durante o período de adaptação à creche; Cuidados essenciais: sono, 
higiene e alimentação. Brincadeiras infantis. Brinquedos, brincadeiras e materiais para bebês. 
Brinquedos, brincadeiras e materiais para crianças pequenas. Organização do espaço físico, dos 
brinquedos e materiais para bebês e crianças pequenas. Critérios de uso dos brinquedos e materiais 
para instituições de educação infantil. Primeiros socorros e prevenção de acidentes. 
 
MOTORISTA - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de 
Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; 
Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com os automóveis; Noções básicas de 
mecânica. Conhecimentos operacionais de eletricidade dos automóveis; operação e manutenção preventiva 
dos equipamentos automotivos. Primeiros socorros. Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de 
equipamentos de proteção individual.  

 
OPERADOR DE MÁQUINAS - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das 
infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados com as máquinas; Noções de 
mecânica pesada. Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas; conhecimento e manipulação 
de trator, trator de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira e outros, e implementos 
agrícolas em geral; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Conhecimento de 
sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos tais como: leitura do painel, nível de óleo, 
de água, condições de freio, pneus, etc.; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; 
Lubrificação e conservação do veículo; Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de 
equipamentos de proteção individual. Primeiros socorros.  
 
PINTOR – Conhecimento básico e utilidade de ferramentas e equipamentos utilizados para a execução de 
serviços de preparação, nivelação lixação e pintura de superfícies. Uso de soprador térmico, solventes e 
técnicas de raspagem e lixação. Nomenclatura correta dos produtos de processos de pintura e de acabamento 
final de superfícies de acordo com a sua utilização final. Diluentes e solventes aplicáveis para tintas e 
vernizes. Preparação de superfícies para pintura em diferentes tipos de materiais. Técnicas de mistura de 
produtos, resinas e solventes. Segurança no trabalho.  
 
RECEPCIONISTA - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, Excel e 
Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e 
pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios).  Atendimento 
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ao público interno e externo. Formas de tratamento e autoridades e público em geral. Recepção e distribuição 
das correspondências. Atendimento e utilização do telefone. Procedimento para ligações interurbanas e 
internacionais. Telefonia móvel celular.  

 
CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO - AGENTE DE 

COMBATE A ENDEMIAS/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR DE ODONTOLOGIA/ 
FISCAL DE OBRA E POSTURA/ PEDREIRO/ TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal 
e não verbal; elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura 
gramatical da língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros 
consonantais, ortografia, regras de acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de palavras; 
elementos mórficos e seus significados; classes de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: frase, oração e 
periodo; tipos de periodo. Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período simples 
e período composto. Sintaxe de concordância, colocação e regência. 
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. 
Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros 
Compostos. Equação do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: (Permutação, 
Arranjos, Combinação). Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas 
de volume e Capacidade. Medida de Massa. Noções de lógica. 
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica e Estatuto dos 
Servidores do Município de Anhanguera. Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o 
município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de educação, política, cultura, esporte, 
lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município. 
Atualidades do município. 

 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções de 
microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e saneamento 
básico; endemias e epidemias; Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: a) Dengue b) 
Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose e) malária. Classificação dos agentes transmissores e 
causadores das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, 
conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos pontos 
estratégicos. Vacinação. 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. Saúde como direito social. 
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Promoção 
da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Princípios e Diretrizes 
do Sistema Único de Saúde. Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto n. 8.474/15. Portarias n. 535/GM/ MS, 
de 30 de março de 2016. GM/MS 1.025/2015, Portaria 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, Lei n. 
8080/90; Lei 10.424/2002. Lei n. 8142/90. Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção Básica -PNAB -
Portaria n. 648/ GM/2006. Constituição Federal (Arts. 196 a 200). Portaria MS n. 95 de 26.01.2001.  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, 
Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de 
arquivos e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar diretórios). 
Fundamentos da administração. Redação Oficial: As Comunicações Oficiais. Noções de arquivologia: 
informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, 
tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas.  
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA - Funções do Técnico em Saúde Bucal na Odontologia. Conhecimento 
da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da 
representação gráfica e numérica Características gerais e idade de irrupção dentária. Meios de proteção de 
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infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. 
Formação e colonização da placa bacteriana. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas 
e toxicologia. Primeiros Socorros em urgências odontológicas. Controle e prevenção de doenças bucais 
(cárie e doenças periodontais). Anatomia Dentária; Gengivite; Aftas; Cárie; Placa bacteriana; Flúor; 
Pacientes especiais na área odontológica Anatomia dental e do periodonto. Características dos materiais 
restauradores dentais, restaurações dentais (amálgama, ionômero de vidro, resina restauradora e cimento de 
silicato e outros). Biossegurança em odontologia, dieta e cárie. A cavidade bucal (anatomia e 
funcionamento). Ergonomia em odontologia. Utilização do flúor (selantes). Oclusão dental. Relação entre 
a restauração e a periodontia. Manuseio dos equipamentos. Ações educativas. Lei que disciplina a profissão. 
Constituição da República Federativa do Brasil — arts. 196 a 200. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Lei n. 8142, de 28 de setembro de 1990. Lei N. 11.889— Regulamenta o exercício das profissões de Técnico 
em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). Código de ética profissional.  
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - Obras: fiscalização de obras; conceitos básicos, instrumentos de 
fiscalização; dinâmica da fiscalização; fundamentos técnicos e legais da construção civil; notificações; auto 
de infração; auto de apreensão; Noções básicas da construção civil: desenho de arquitetura: formatos, escalas, 
símbolos e convenções. Normas da ABNT. Noções de arquitetura e meio ambiente: fatores condicionantes, 
planejamento e construção. Elementos da construção: fundações, estruturas, paredes e revestimentos, 
coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação dos 
compartimentos, vãos, áreas, circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis diferentes, 
orientação e insolação. Elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Projeto de reforma 
e modificação: acréscimo e demolição. Instalações prediais: hidráulicas, sanitárias e elétricas. Desenho 
topográfico: leitura e interpretação da planta topográfica. Licença e aprovação de projetos. Execução e 
conclusão de obras. Habite-se. Alvará de Construção. Unidades de medida. Equipamentos de proteção 
individual. Meios de atuação da fiscalização, política das construções, de costumes, de meio ambiente, de 
higiene, regulamentação edilícia e licenciamento em geral. 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, licenciamento de obras, consulta 
prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite-se. Instrumentos de política urbana, uso 
do solo, parcelamento e regulação. Fiscalização: vistorias, irregularidades, intimação, notificação, auto de 
infração, penalidades, recurso, embargo, cassação de licença e demolição. Noções gerais de execução de 
obras e de elementos de projeto e de construção. Fiscalização de Posturas. Instrumentos de fiscalização. 
Dinâmica da fiscalização. Fundamentos técnicos e legais da construção civil. Notificações. Auto de Infração. 
Auto de Apreensão. Legislação: Estatuto das Cidades, Código de Postura do Município de ANHANGUERA.  
 
PEDREIRO - Marcação de obra. Tipos de sapata, impermeabilização. Concreto armado: materiais 
empregados, execução de estruturas em concreto armado, traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de 
argamassa: preparo e utilização. Construção em alvenaria: materiais empregados, técnicas de construção, 
ferramentas, equipamentos utilizados. Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de 
execução. Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Instalações 
hidrossanitárias. Usos de prumo, nível e esquadro. Noções sobre segurança no trabalho. Uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A prática do trabalho individual e coletiva, ferramentas e 
equipamentos utilizados. Relações Humanas no ambiente profissional e social. Higiene pessoal e coletiva. 
Meio ambiente: problemas e conservação. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética 
profissional. Noções de farmacologia. Admissão, transferência, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao 
exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e registros. Centro 
cirúrgico, central de material e esterilização. Sinais vitais. Prevenção e controle de infecção hospital. 
Assepsia da unidade e do paciente. Medidas de conforto. Higiene corporal. Assistência de enfermagem nas 
eliminações. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após a morte. 
Medidas terapêuticas. Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. 
Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em parada 
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cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do 
miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, 
intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: clínica 
médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: imunização e vigilância 
epidemiológica. Humanização da Assistência. IRA: Diagnóstico, Caracterização, Procedimento, 
Classificação; Assistência Materno Infantil; Esterilização; Cuidados Gerais no Pré e no Pós-Operatório; 
Assistência Clínica e Obstétrica e cuidados gerais de enfermagem. Código de ética profissional.  
 
 
 
CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR - ASSISTENTE 
SOCIAL/ FARMACÊUTICO/ MÉDICO/ ODONTÓLOGO/ PROFESSOR PIII/ PSICÓLOGO  

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de gêneros variados. Noção de gênero textual, tipo 
textual e domínio discursivo. Características dos gêneros e tipos textuais. Os gêneros textuais e a 
intergenericidade. Relações de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que 
asseguram a continuidade de um texto. Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógico-
discursivas estabelecidas entre orações e parágrafos. A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos. 
Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais, prefixos e sufixos; Colocação, regência e 
concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação. 
Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra). 
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e 
algébrica. Conjuntos. Equações do 1o. e 2o. graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juros simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e 
Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico. 
3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA: Evolução histórica do município, 
origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de 
educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos 
Geográficos do município. 
4. CONHECIMENTOS Específicos 

 
ASSISTENTE SOCIAL - Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; A prática profissional do 
Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise e 
fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x Prática 
Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, grupos e 
segmentos populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço Social. 
Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política Social e 
planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado; movimentos sociais; a 
prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social: saúde, habitação, 
criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e acompanhamento na área 
de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos. Administração e Serviço 
Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social no 
desempenho das funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço Social e as 
relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o coletivo, 
direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração de benefícios. Ética e Serviço 
Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os preceitos éticos enquanto 
princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Trabalho em equipe; relações do trabalho; 
humanização intra-equipes. Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS e Leis 8.662/93 e 12.317/10. 
Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Anhanguera. 
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FARMACÊUTICO - Conhecimentos específicos: Código de Ética Farmacêutica. Legislação 
farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 
e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007. Farmácia hospitalar: estrutura 
organizacional, Estrutura administrativa, Conceito. Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, 
medicamentos excepcionais, padronização de medicamentos. Controle de infecção hospitalar. Planejamento 
e controle de estoques de medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica. Fármacos que 
agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico. Fármacos que agem no sistema nervoso 
central. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores 
neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos. Reações 
adversas a medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas 
farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas 
obtidas por dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de 
qualidade. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de 
qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas 
modernas na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções. 
Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de estudos de Equivalência 
Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência; Notificação de 
matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Fármacovigilância seguindo 
recomendações da Anvisa. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de 
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 
Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos 
de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, 
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
 
MÉDICO - Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e 
a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no 
SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei 
Orgânica da Saúde ‐ Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 
2011. Atenção às Urgências (Diretrizes Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Políticas de 
descentralização e atenção primária á Saúde. Preenchimento de receitas médicas. Urgências e emergências: 
reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados 
no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das 
emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e 
tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. 
Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares 
e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, 
tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação Compulsória: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: 
Código de Ética Profissional. Infecção Hospitalar: Controle de Infecção Hospitalar. Anatomia e embriologia. 
Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorréia. Doenças sexualmente transmissíveis e infecções 
geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias benignas 
e malignas. Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do CKM útero. Doença 
inflamatória pélvica. Endocrinologia, ginecologia (amenorréia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina 
disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia ginecológica. 
Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. 
Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia infanto-puberal. Ciclo 
menstrual. Tensão pré-menstrual. Câncer do endométrio. Abordagem sindrômica das DST. Osteoporose. 
Infecção pelo HIV . Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes 
hemorrágicas na gravidez. Amniorexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. Gestação de alto risco. 
Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. Incompatibilidade sangüínea materno-fetal. 
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Ultrassom em obstetrícia. Doenças infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Tocotraumatismos maternos. 
Passagem transplacentária de drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia do 
sistema amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médico- legais e éticos da obstetrícia. Puerpério. 
Diabetes e gravidez. Síndrome hipertensivas na gravidez. Rotura prematura de membranas. Infecções 
congênitas. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Código de Ética e Disciplina.  
 
ODONTÓLOGO(A) - Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica 
radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento 
da cárie dental. Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; 
proteção do complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. Periodontia: 
anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames 
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia 
periodontal; periodontia médica; epidemiologia. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, 
diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em 
Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 
Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles 
e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias 
malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de pessoas com necessidades 
especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com 
coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia. Prótese. Cirurgia: princípios 
cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicações. Anestesiologia. Prevenção: 
Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose. Farmacologia odontológica. Ética Odontológica. Código de Ética 
Odontológica. Bioética. Odontopediatria. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do 
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e 
arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição 
Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto 
Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 
saúde. Código de Ética e Legislação da profissão. 
 
PROFESSOR PIII- PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA: Processo de ensinar e aprender. 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do 
Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. 
Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Alfabetização e letramento. Processos cognitivos 
na alfabetização. A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da 
criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes 
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As 
etapas do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia 
a favor da alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública 
contemporânea. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. A brincadeira e o 
desenvolvimento infantil. Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas 
contemporâneas. Relações socioeconômicas e político-culturais da educação. Educação em direitos 
humanos, democracia e cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à diversidade. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do ensino. Saberes, 
processos metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação, e 
sua contribuição com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a 
qualidade social do ensino. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/90. Lei nº 10.639/03 – 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos.  
 
 



8  

 
PSICÓLOGO - Desenvolvimento psicológico e ciclo vital: Desenvolvimento cognitivo; Desenvolvimento 
afetivo; Desenvolvimento social. Teorias da Personalidade. Teorias e técnicas psicoterápicas: Abordagens 
comportamentais; Abordagens psicanalíticas; Abordagens humanistas. Modalidades de trabalhos clínicos: 
Psicoterapia individual; Psicoterapia de grupo. Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. Psicopatologia: 
Compreensão e classificação dos transtornos mentais e comportamentais. Distúrbios de Aprendizagem. 
Orientação Vocacional/Profissional. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia: Documentos emitidos 
pelo Psicólogo. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Clima e cultura organizacional. Recrutamento, 
Seleção e Socialização de pessoal: Fontes e meios de recrutamento; Planejamento e técnicas de seleção. 
Treinamento e desenvolvimento de pessoal: Levantamento de necessidades, planejamento e avaliação. 
Qualidade de Vida no trabalho: Satisfação; Motivação. Saúde mental no trabalho. 


