Estado de Santa Catarina
Município de Coronel Freitas
Processo Seletivo Público 07/2018

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa – auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção e conservação, operador
de máquina II, motorista

Alfabeto: vogais, semivogais e consoantes. Leitura e interpretação de pequenos textos.
Divisão silábica: número de sílabas e tonicidade. Ortografia básica. Pontuação.
Língua Portuguesa – merendeira

Alfabeto: vogais, semivogais, consoantes, encontros consonantais e vocálicos. Leitura e
interpretação de pequenos textos. Divisão silábica: número de sílabas, sílaba tônica e
posição da sílaba tônica. Ortografia básica. Acentuação gráfica. Pontuação.
Língua Portuguesa – agente de controle de endemia, monitor (transporte escolar)

Leitura e interpretação de textos. Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos
formais, objetivos e usos. Ortografia. Regras de acentuação. Pontuação. Classes de
palavras: identificação e classificação. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e
do adjetivo. Semântica: sinônimos e antônimos; denotação e conotação.
Língua Portuguesa – estagiário (cursando ensino médio), agente comunitário de saúde, assistente
administrativo

Elementos da comunicação. Fonética e fonologia: encontros consonantais e vocálicos,
divisão silábica e classificação das palavras. Leitura e interpretação de textos:
compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor,
argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto.
Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia.
Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Classes de palavras: definições,
classificações, formas, flexões, funções e usos. Sintaxe: termos da oração. Concordância
verbal e nominal. Crase. Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação
vocabular; denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia;
polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem. Coesão e coerência: elementos
coesivos. Variação linguística e adequação ao contexto.
Língua Portuguesa – estagiário (cursando nível superior), professor de educação especial,
coordenador pedagógico, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental,
professor de artes, professor de informática, professor de educação física, professor de língua
inglesa, assistente social, farmacêutico, enfermeiro, técnico em enfermagem, atendente de
consultório dentário, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, médico clínico geral, assessor
jurídico, médico veterinário.

Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Leitura e interpretação de textos:
compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor,
argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto.
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Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia.
Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação
das palavras. Classes de palavras: identificação, classificação, emprego e sentido que
exprimem. Sintaxe da oração: período simples (termos fundamentais e acessórios da
oração, tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal. Crase.
Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação vocabular; denotação e
conotação, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, polissemia e ambiguidade.
Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Coesão e coerência: elementos coesivos.
Variação linguística e adequação ao contexto. As diferentes vozes presentes no texto:
discurso direto, indireto e indireto livre.
Matemática – auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção e conservação, operador de
máquina II, motorista
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração
decimal. Sistema Monetário Brasileiro. Grandezas e medidas.
Matemática – merendeira
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração
decimal. Sistema Monetário Brasileiro. Grandezas e medidas. Forma polinomial. Forma de
produto de fatores. Operações com frações. Formulação, interpretação e organização dos dados
para a resolução de SITUAÇÕES PROBLEMA envolvendo as 4 operações. Identificação e utilização dos
principais instrumentos de medidas presentes no contexto sociocultural: Régua Trena, metro, Fita
métrica, Balanças, Recipientes, Termômetros, velocímetros, relógios e cronômetros.
Matemática – agente de controle de endemia, monitor (transporte escolar)
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de numeração
decimal. Sistema Monetário Brasileiro. Grandezas e medidas. Forma polinomial. Forma de
produto de fatores. Operações com frações. Formulação, interpretação e organização dos dados
para a resolução de situações problema envolvendo as 4 operações. Identificação e utilização dos
principais instrumentos de medidas presentes no contexto sociocultural: Régua Trena, metro, Fita
métrica, Balanças, Recipientes, Termômetros, velocímetros, relógios e cronômetros. Formas
tridimensionais. Formas planas. Múltiplos e divisores. Frações e porcentagem. Adição e subtração de
frações.
Matemática – estagiário (cursando ensino médio), agente comunitário de saúde, assistente
administrativo
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações.
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico nacional.
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais. Raciocínio lógico.
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Matemática – estagiário (cursando nível superior), professor de educação especial, coordenador
pedagógico, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor de artes,
professor de informática, professor de educação física, professor de língua inglesa, assistente
social, farmacêutico, enfermeiro, técnico em enfermagem, atendente de consultório dentário,
nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, médico clínico geral, assessor jurídico, médico
veterinário.
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações.
Frações. Expressões algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Juros
compostos Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema
métrico nacional. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas proporcionais.
Equações e sistemas de equações. Problemas. Funções. Raciocínio lógico.
Conhecimentos gerais e atualidades – Comum a todos os cargos
História do município de Coronel Freitas: colonização, espaço geográfico, população, relevo,
hidrografia, vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos
municipais. Estado de Santa Catarina: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias
formadoras, espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do
Estado, acontecimentos históricos, história do Brasil e atualidades – questões sobre fatos
políticos, econômicos e sociais ocorridos em 2018. Atualidades – acontecimentos atuais ocorridos
no estado, pais e mundo. Lei Orgânica Municipal – Texto Promulgado em 05 de abril de 1990,
edição atualizada com as emendas 01/91, 01/95, 01/04 e 02/04. Lei Municipal 2.078/2015. Lei
Municipal 2.079/2015.
Informática – Comum a todos os cargos de estagiário nível médio e de nível superior
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras,
scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas
Operacionais Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Teclas de Atalho do
Windows e de seus aplicativos. Aplicativos do Microsoft Office 2007 e superiores. Navegador
Internet Explorer e superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou superior. Navegador
Mozilla Firefox versão 38 ou superior. Noções de segurança na internet. Noções sobre correio
eletrônico. História da Informática.
Conhecimentos específicos – professor de educação especial/ coordenador pedagógico/professor
de educação infantil/professor de ensino fundamental/professor de artes/professor de
informática/professor de educação física/professor de língua inglesa
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Base
Nacional Comum Curricular, psicologia da educação, concepções da educação infantil,
letramento, concepções e leis da educação especial, Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, currículo, Projeto Político Pedagógico e demais autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget,
Cipriano Carlos Luckesi. Lei Municipal n.º 2.077/2015.
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Conhecimentos específicos – merendeira
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Boas
Maneiras. Higiene pessoal. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de
trabalho. Guarda e conservação dos alimentos. Boas práticas na manipulação de alimentos. Como
evitar a contaminação dos alimentos. Doenças transmitidas por alimentos. Instrumentos e
materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes.
Contaminação nos alimentos. Transporte adequado dos alimentos. Segurança no trabalho. Ética
profissional. Norma Regulamentadora 24 (NR24).
Conhecimentos específicos – auxiliar de manutenção e conservação
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
segurança no trabalho, prevenção de acidentes, ética profissional, meio ambiente, cidadania,
ferramentas e instrumentos de trabalho, Norma Regulamentadora 10 (NR10), Norma
Regulamentadora 35 (NR35), Norma Regulamentadora 24 (NR24), Normal Regulamentadora 26
(NR26).
Conhecimentos específicos – auxiliar de serviços gerais
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
segurança no trabalho, prevenção de acidentes, ética profissional, meio ambiente, cidadania,
higiene pessoal, comportamento no ambiente de trabalho, Organização do local de trabalho,
atendimento presencial e telefônico, boas práticas na manipulação de alimentos, como evitar a
contaminação dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos, instrumentos e materiais
utilizados na realização de limpezas em geral, coleta de lixo e tipos de recipientes, contaminação
nos alimentos, transporte adequado dos alimentos.
Conhecimentos específicos – Monitor (transporte escolar)
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Relações
com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas de segurança. Crimes de
Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência. Noções de Segurança do
Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. Legislação: Código de Trânsito Brasileiro, seu
regulamento e Resoluções do Contran. Conhecimento teórico de primeiros socorros, Ética
profissional.
Conhecimentos específicos – agente comunitário de saúde
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, o
Sistema Único de Saúde (S.U.S.), história do PACS/ESF, competências e habilidades do Agente
Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias), territorialização e epidemia, doenças mais
comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase,
DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental), Saúde Bucal, Alimentação
e Nutrição, A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento
Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos
ao recém nascido, imunização, Direitos da Criança, ECA, Amamentação, Critérios de Risco Infantil,
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Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à
Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes, educação
em saúde, dengue.
Conhecimentos específicos – Agente de controle de endemias
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, O
Sistema Único de Saúde (S.U.S.), história do PACS/ESF, Endemias e Dengue: Definição, Histórico,
Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e
Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses,
Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública
e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle
Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário.
Conhecimentos específicos – Motorista CNH C
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções
de motor e sistemas auxiliares; Noções de sistema de Transmissão. Conhecimentos sobre pneus
e rodas. Relações com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas de
segurança. Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência.
Noções de Segurança do Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. Legislação: Código de
Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do Contran. Conhecimento teórico de
primeiros socorros, Ética profissional.
Conhecimentos específicos – Operador de máquinas
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Normas
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho: Norma Regulamentadora Nº 21 - Trabalho
a Céu Aberto; Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de
Trabalho; Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança. Direção preventiva.
Operação de veículos motorizados, diagnósticos de avarias, segurança na operação, análise de
riscos. Veículos motorizados: motoniveladora, trator de esteira, retroescavadeira e
equipamentos acima de 100 HPs.
Conhecimentos específicos – Atendente de consultório dentário
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário; Manipulação e classificação de materiais
odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-orais; Preparo do paciente para o
atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de
higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie
dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de
modelos em gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma
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clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados;
Instrumentação de Materiais.

Conhecimentos específicos – Assistente administrativo
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
abordagens da administração: clássica, humanística, neoclássica, estruturalista, comportamental,
sistêmica e contingencial. Comportamento organizacional: cultura, clima organizacional,
motivação, teorias da motivação humana, ética e responsabilidade social, processos
administrativos: planejamento, estrutura organizacional, estrutura vertical, amplitude
administrativa, centralização e descentralização, desenho departamental, direção: estilos de
direção, sistemas administrativos, controle: conceitos, processos, tipos.
Conhecimentos específicos – Técnico em Enfermagem
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Curativos – Potencial de contaminação, técnicas de curativos; Condutas do Auxiliar de
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente
Transmissíveis, Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem,
Esterilização de Material, Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto
e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência
de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas e Assistência de
Enfermagem em Pediatria; Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e
mensuração, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta
de material para exames; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção
e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e
Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação
cardio-pulmonar. Vigilância Epidemiológica.
Conhecimentos específicos – Odontólogo
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese;
Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica aplicada a
Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias.
Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de
atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. 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.
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Conhecimentos específicos – Assistente Social
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Análise
de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e formação
profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia
do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na
administração de políticas sociais; Planejamento estratégico participativo; Serviço Social e
interdisciplinaridade. Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social.;
Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da
Criança e do adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social; Estatuto do Idoso; Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
Conhecimentos específicos – Enfermeiro
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e
controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle
de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e
éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem;
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos,
imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de
enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e
Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e
puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS;
Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na
Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização:
vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade).
Conhecimentos específicos – Farmacêutico
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Código
de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica. Farmácia hospitalar: estrutura organizacional,
Estrutura administrativa, 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:
introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação
de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos;
biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de
drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no sistema nervoso
autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos;
simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos
que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes;
estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não
esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia-Interações medicamentosas, agonistas,
antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos,
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anti-hipertensivos 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. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais; 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 Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa. Procedimentos préanalíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à
análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos
Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de
sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica
– Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. 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 clínicopatológicas. Enzimologia clínica: Princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina:
hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio,
fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia,
hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos,
procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; microbiologia clínica
(bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); 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. Imunoglobulinas; sistema complemento; reações
sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia,
coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana
e viral. Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações
especiais e interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios
de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação
plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de
serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de
sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento,
transporte, testes e análise de controle de qualidade Hemovigilância de incidentes transfusionais
imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia.
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Conhecimentos específicos – Médico Clínico Geral
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Sistema
Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do adulto da
mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças ocupacionais.
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção,
prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em saúde. Doenças de
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível.
Doenças infectoparasitárias. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade.
Conhecimentos específicos – Assessor jurídico
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, DIREITO
ADMINISTRATIVO: Princípios do direito administrativo. A constitucionalização do Direito
Administrativo. Regime jurídico administrativo. Administração pública e os modelos de Estado.
Princípios fundamentais da administração pública. Administração pública e o princípio da
probidade administrativa. Atos de improbidade administrativa e a Lei nº 8.429/92. Teoria da
organização administrativa. Desconcentração e descentralização. Administração pública direta e
indireta. Poderes da administração pública. Discricionariedade e vinculação. Poder hierárquico.
Poder disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polícia. Abuso de poder. Atos administrativos.
Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Atos de direito privado. Invalidação do
ato administrativo. Licitação. O dever constitucional de licitar. Objetivos da licitação. Princípios
do processo de licitação. Dispensa e inexigibilidade de licitação. Modalidades de licitação.
Procedimento. O controle da probidade administrativa. Controle e responsabilidade na gestão
fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratos administrativos. Noções e características.
Espécies. Garantias. Cláusulas exorbitantes. Modalidades. Extinção dos contratos administrativos.
Regime disciplinar dos servidores públicos. Tipicidade. Sanção disciplinar. Sindicância e processo
administrativo disciplinar. Serviços públicos. Conceito. Princípios. Formas de 18 prestação.
Classificação. Delegação e outorga. Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias público
privadas. Consórcios públicos e a gestão associada. Responsabilidade extracontratual. Controle
da administração pública. Controles da administração. Internos e externos. Administrativo,
legislativo e jurisdicional. Processo administrativo. Princípios. Espécies. Fases.
Conhecimentos específicos – Nutricionista
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Nutrição
básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes
alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. Aspectos
antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de
tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. Educação
nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que
desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do
processo edivoucat. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.
Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição.
Avaliação do estado e situação nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: conceito,
classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos.
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Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Higiene de
alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. Fatores
extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento.
Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos
alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos.
Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais.
Tecnologia de alimentos. Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem em
alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial.
Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública.
Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. Dietoterapia. Abordagem ao
paciente hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades.
Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte nutricional enteral e parenteral.
Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos. Pigmentos. Estudo químico‐bromatológico
dos alimentos: proteínas, lipídios e carboidratos. Vitaminas. Minerais. Bebidas.
Conhecimentos específicos – Fisioterapeuta
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,
Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em
fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em
cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas
de treinamento em locomoção e deambulação. Indicação, contra‐indicação, técnicas e efeitos
fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia
superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia,
fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos.
Conhecimentos específicos – Médico veterinário
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Defesa
Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos
básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas
sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de
fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise;
Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso
veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e
quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose,
microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança
(inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em
produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de
origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta
eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de
biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade
e qualidade de alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de
origem animal; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos.
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