
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

Português para todos os cargos de Nível Superior
 
1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes 
conjunções; Tempos, modos e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
nominal e verbal. 7. Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (compo
derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
(valores semânticos). 9. Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos
Pontuação.  
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
Assistente Social, Dentistas, Enfermeiro, Fisiotera peuta, Médicos, Nutricionista, Pedagogo e 
Psicólogo. 
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90 e 
8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 
4. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/0
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 de 25/08/1 1. 
27/10/11. 7. Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
14/09/11. 8. Estratégia de Saúde da Família 
10. Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade 
Adolescente – Lei 8.069/90. 12. Estatuto do Idoso 
redes de atenção a saúde – Autor: Eugênio Vi
 
 
Legislação Constitucional e Municipal para 
em Projetos 
 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 
Competências e limitações de cada Poder. 
Executivo. A responsabilidade do Poder Executivo. Estatuto dos Servidores Públicos de Gaspar.
 
 
� NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
PROFISSIONAL 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
1. Questão Social. 2. Controle Social
dimensões ético-políticas, técnico
8.742/1993 Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. 
Social – PNAS/2004. 7. Sistema Único de Assistência Social 
Sistema Único de Assistência Social 
109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
Penha. 11. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 
Único - Decreto nº 6.135/07. 13. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 
Sociais. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Cenário Brasileiro. 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GASPAR - SC 
CONCURSO PÚBLICO 

 EDITAL 01/2012  
ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

Português para todos os cargos de Nível Superior  

1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes 

conjunções; Tempos, modos e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (compo

derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
Assistente Social, Dentistas, Enfermeiro, Fisiotera peuta, Médicos, Nutricionista, Pedagogo e 

Lei 8.080/90 e Decreto n° 7.508 de 28/06/11. 2. 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/09. 5. Política Nacional de Atenção Básica, 
n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 de 25/08/1 1. 6. Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Estratégia de Saúde da Família – ESF. 9. Núcleo de Apoio à Saú

Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade – PMAQ. 11.  Estatuto da Criança e do 
. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 13. Revisão Bibliográfica sobre as 

Autor: Eugênio Vilaça Mendes. 

Legislação Constitucional e Municipal para os cargos de  Contador, Engenheiro Civil e Técnico 

1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 3. A Lei Orgânica Municipal. 

ompetências e limitações de cada Poder. 4. O Poder Legislativo. A Câmara Municipal. 
responsabilidade do Poder Executivo. Estatuto dos Servidores Públicos de Gaspar.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

. Controle Social. 3. Código de Ética Profissional do Assistente Social. 
políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. 

8.742/1993 Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. 6. Política Nacional de Assistên
. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 8. Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005 e NOB/SUAS 2010.  
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 10. Lei nº. 11.340/2006 

Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 
. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 

Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no 
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1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes – colocação e uso; 

conjunções; Tempos, modos e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (composição e 

derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos). 10. 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para os cargos de 
Assistente Social, Dentistas, Enfermeiro, Fisiotera peuta, Médicos, Nutricionista, Pedagogo e 

 Participação Social, Lei 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Política Nacional de Atenção Básica, 
Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Estatuto da Criança e do 
Revisão Bibliográfica sobre as 

Contador, Engenheiro Civil e Técnico 

Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
3. A Lei Orgânica Municipal. 

A Câmara Municipal. 5. O Poder 
responsabilidade do Poder Executivo. Estatuto dos Servidores Públicos de Gaspar. 

DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

. Código de Ética Profissional do Assistente Social. 4. As 
metodológicas do Serviço Social. 5. Lei nº. 

. Política Nacional de Assistência 
. Norma Operacional Básica do 

NOB/SUAS 2005 e NOB/SUAS 2010.  9. Resolução CNAS nº. 
. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da 

Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 12. Cadastro 
. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 

: O Novo Serviço Público no 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CONTADOR 
 
1. Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. 
Princípios fundamentais da contabilidade. 
Demonstrações contábeis. 1.2. Estrutura e conceitos de contabilidade de cu sto. 
Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94. 
aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: 
objetivo e classificação. 2.1. Sistemas: 
Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). 
orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido 
da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei 
Complementar nº 101/2000. Exercício financeiro: definição
caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. 
Exercício financeiro das entidades governamentais. Aplicação dos princípios fundamentais de 
contabilidade na área pública. 2.3. Receita Pública: 
orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida A
conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização 
da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: defin
de gestão dos recursos financeiros
regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 
Administração Financeira do Governo Federal
3. Planejamento Governamental: 
atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. 
Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento 
Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamen
econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento
acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. 
Orçamentárias. Classificação da 
acordo com a Portaria nº 163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação 
funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a 
4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001. 
Orçamentário . Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, 
votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislat
proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: 
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária 
da despesa: programação financeira, li
adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. 
Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. 
conceito, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de 
execução. 4.2. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens 
públicos. 5. Limites Constitucionais de Despesas. 
Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emenda Constitucional n. 25/2000). 
6. LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal: 
aplicáveis a esfera de governo municipal, in
previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 
finanças públicas (Lei Federal n. 10.028/00). 
(MCASP) Editado pela Portaria STN 
Demonstrativos Fiscais Editado pela Portaria STN 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008.
Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
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objetivo e finalidade. 1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. 
Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. 

. 1.2. Estrutura e conceitos de contabilidade de cu sto. 
Decreto Lei nº 1.041/94. 2. Contabilidade Pública: 
contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: 
2.1. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. 

Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). 
orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido 
da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei 
Complementar nº 101/2000. Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de 
caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. 
Exercício financeiro das entidades governamentais. Aplicação dos princípios fundamentais de 

2.3. Receita Pública: conceito. Controle da execução da receita 
orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida A
conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 2.4. Despesa Pública: 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização 
da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extraornamentaria 
de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais 
regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 2.5. Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal  (SIAFI): conceito, objetivos, principais documentos. 
3. Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura 
atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. 

Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento 
Anual: conceito de Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, 
econômico e financeiro do Orçamento. Conteúdo do Orçamento-programa: quadros que o integram e 
acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. 

Classificação da receita por categorias econômicas. A classificação da receita de 
acordo com a Portaria nº 163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação 

programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a 
4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001. 

Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, 
votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à 
proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: 
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária 
da despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos 
adicionais ao orçamento: classificação e recursos para sua abertura. 4. Direito Administrativo. 
Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. 4.1. Regime Jurídico da Licitação: 

to, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de 
conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens 

5. Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais do
Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emenda Constitucional n. 25/2000). 

Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices 
aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o Orçamento Público 
previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 
finanças públicas (Lei Federal n. 10.028/00). 7. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

do pela Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional n. 406/11. 
Demonstrativos Fiscais Editado pela Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional n. 407/11. 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 10. Decisão Normat
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008. Administração Pública Democrática no 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 
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1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. 
Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. 

. 1.2. Estrutura e conceitos de contabilidade de cu sto. Regulamento de 
2. Contabilidade Pública: conceito, campo de 

contabilidade na Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. 

Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64). 2.2. Balanços: 
orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório resumido 
da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei 

. Regime contábil: classificação. Regime de 
caixa e de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. 
Exercício financeiro das entidades governamentais. Aplicação dos princípios fundamentais de 

conceito. Controle da execução da receita 
orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita 
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: 

2.4. Despesa Pública: 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização 

ição, casos de despesa extraornamentaria 
Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais 

2.5. Sistema Integrado de 
conceito, objetivos, principais documentos. 

Plano de Governo: conceito, estrutura 
atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. 3.1. Sistema 

Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento 

tários. Aspectos político, jurídico, 
programa: quadros que o integram e 

acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. 3.2. Classificações 
receita por categorias econômicas. A classificação da receita de 

acordo com a Portaria nº 163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação 
programática. Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 

4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001. 3.3. Processo 
Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. Discussão, 

ivo. Emendas, vetos e rejeição à 
proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita: 
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária 

citação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos 
4. Direito Administrativo. 

4.1. Regime Jurídico da Licitação: 
to, finalidade e modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de 

conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos bens 
Limites percentuais dos gastos do Poder 

Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emenda Constitucional n. 25/2000). 
principais conceitos, pontos de controle e índices 

tegração entre o Planejamento e o Orçamento Público 
previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados contra as 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
Secretaria do Tesouro Nacional n. 406/11. 8. Manual de 

Secretaria do Tesouro Nacional n. 407/11. 9. 
. Decisão Normativa TCE/SC - 

Administração Pública Democrática no 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

DENTISTA/CIRURGIÃO 
 
1. Dentística restauradora: Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina composta e 
ionômero de vidro – propriedades e indicações; 
alterações pulpares; 3.Periodontia: 
4.Cirurgia: exodontia – técnicas.  
Conteúdo comum aos odontólogos
relatório do Projeto SB Brasil; Políticas de Saúde Bucal: 
Saúde Bucal; Saúde bucal coletiva: 
Pública Democrática no Estado de Direito
 
DENTISTA/ENDODONTISTA 
 
Anatomia, fisiologia e patologia da polpa e canais radiculares; emergências em endodontia; preparo 
biomecânico dos canais radiculares; obturação dos canais radiculares; traumatismo dentários; 
reparação apical e periapical após tratamento endodôntico; trata
incompleta; reabsorções dentárias; tratamentos endodônticos conservadores.
Conteúdo comum aos odontólogos
relatório do Projeto SB Brasil; Políticas de Saúde Bucal: 
Saúde Bucal; Saúde bucal coletiva: 
Pública Democrática no Estado de Direito
 
DENTISTA/PERIODONTISTA 
 
Anatomia do Periodonto. Classificação das Doenças Periodontais. Epidemiologia das Doenças 
Gengivais e Periodontais. Etiopatogenia das Doenças Gengivais e Periodontais. Microbiologia e 
Imunologia da Doença Periodontal. Interações entre Parasita e Hospedeiro na Doença P
Fatores Genéticos Associados à Doença Periodontal. Placa e Cálculo Dental e Fatores 
Predisponentes. Influência das Doenças Sistêmicas no Periodonto. Influência das Doenças 
Periodontais nas Alterações Sistêmicas. Tabagismo e Doença Periodontal P
Doença Gengival: Mecanismos de Defesa; Inflamação Gengival; Características Clínicas daGengivite ; 
Aumento Gengival; Infecções Gengivais Agudas; Doença Gengivalna Infância; Gengivite Escamativa. 
Doença Periodontal: Bolsa Periodontal; 
Sistema Mastigatório; Periodontite Crônica; Periodontite Ulcerativa Necrosante; Periodontite Refratária; 
Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas; Periodontite Agressiva. Tratamento da 
Doença Periodontal: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Tratamento; Diagnóstico Clínico e 
radiográfico da Doença Periodontal; Determinação do Prognóstico Instrumentos e instrumentação em 
periodontia: Instrumentação Manual; Instrumentação Sônica e Ultra
periodontal básico: Raspagem e Alisamento Radicular; Controle Químico e mecânico de placa; Terapia 
Oclusal. Terapia Cirúrgica Periodontal: Princípios Gerais da Cirurgia Periodontal; Curetagem Gengival; 
Gengivectomia; Tratamento do Aumento Gengival; Retalho Periodontal para Terapia da Bolsa; Cirurgia 
Óssea Ressectiva. Terapia Periodontal Regenerativa: Cirurgia Óssea Regenerativa; Tratamento de 
Dentes com Envolvimento de Furca. Terapia Mucogengival: Cirurgia Plástica Periodontal. Trata
Periodontal de Suporte.  
Conteúdo comum aos odontólogos
relatório do Projeto SB Brasil; Políticas de Saúde Bucal: 
Saúde Bucal; Saúde bucal coletiva: 
Pública Democrática no Estado de Direito
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Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina composta e 
propriedades e indicações; 2.Endodontia: Diagnóstico e tratamento das 
.Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e noções clínicas; 

 
Conteúdo comum aos odontólogos : Epidemiologia em saúde bucal: 

Políticas de Saúde Bucal: Brasil Sorridente 
Saúde bucal coletiva: Cariologia – Aplicações Clínicas e prevenção.

Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

Anatomia, fisiologia e patologia da polpa e canais radiculares; emergências em endodontia; preparo 
biomecânico dos canais radiculares; obturação dos canais radiculares; traumatismo dentários; 
reparação apical e periapical após tratamento endodôntico; tratamento de dentes com rizogênese 
incompleta; reabsorções dentárias; tratamentos endodônticos conservadores.  
Conteúdo comum aos odontólogos : Epidemiologia em saúde bucal: 

Políticas de Saúde Bucal: Brasil Sorridente 
Saúde bucal coletiva: Cariologia – Aplicações Clínicas e prevenção.

Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

Periodonto. Classificação das Doenças Periodontais. Epidemiologia das Doenças 
Gengivais e Periodontais. Etiopatogenia das Doenças Gengivais e Periodontais. Microbiologia e 
Imunologia da Doença Periodontal. Interações entre Parasita e Hospedeiro na Doença P
Fatores Genéticos Associados à Doença Periodontal. Placa e Cálculo Dental e Fatores 
Predisponentes. Influência das Doenças Sistêmicas no Periodonto. Influência das Doenças 
Periodontais nas Alterações Sistêmicas. Tabagismo e Doença Periodontal P
Doença Gengival: Mecanismos de Defesa; Inflamação Gengival; Características Clínicas daGengivite ; 
Aumento Gengival; Infecções Gengivais Agudas; Doença Gengivalna Infância; Gengivite Escamativa. 
Doença Periodontal: Bolsa Periodontal; Perda Óssea e Padrões de Destruição Óssea; Desordens do 
Sistema Mastigatório; Periodontite Crônica; Periodontite Ulcerativa Necrosante; Periodontite Refratária; 
Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas; Periodontite Agressiva. Tratamento da 

nça Periodontal: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Tratamento; Diagnóstico Clínico e 
radiográfico da Doença Periodontal; Determinação do Prognóstico Instrumentos e instrumentação em 
periodontia: Instrumentação Manual; Instrumentação Sônica e Ultra-sônica
periodontal básico: Raspagem e Alisamento Radicular; Controle Químico e mecânico de placa; Terapia 
Oclusal. Terapia Cirúrgica Periodontal: Princípios Gerais da Cirurgia Periodontal; Curetagem Gengival; 

umento Gengival; Retalho Periodontal para Terapia da Bolsa; Cirurgia 
Óssea Ressectiva. Terapia Periodontal Regenerativa: Cirurgia Óssea Regenerativa; Tratamento de 
Dentes com Envolvimento de Furca. Terapia Mucogengival: Cirurgia Plástica Periodontal. Trata

Conteúdo comum aos odontólogos : Epidemiologia em saúde bucal: 
Políticas de Saúde Bucal: Brasil Sorridente 

Saúde bucal coletiva: Cariologia – Aplicações Clínicas e prevenção.
Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
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Técnicas e materiais restauradores: amálgama, resina composta e 
Diagnóstico e tratamento das 

periodonto, exame periodontal, anatomia e noções clínicas; 

Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do 
Brasil Sorridente – Política Nacional de 

Aplicações Clínicas e prevenção. Administração 
: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Anatomia, fisiologia e patologia da polpa e canais radiculares; emergências em endodontia; preparo 
biomecânico dos canais radiculares; obturação dos canais radiculares; traumatismo dentários; 

mento de dentes com rizogênese 
 

Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do 
Sorridente – Política Nacional de 

Aplicações Clínicas e prevenção. Administração 
: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Periodonto. Classificação das Doenças Periodontais. Epidemiologia das Doenças 
Gengivais e Periodontais. Etiopatogenia das Doenças Gengivais e Periodontais. Microbiologia e 
Imunologia da Doença Periodontal. Interações entre Parasita e Hospedeiro na Doença Periodontal. 
Fatores Genéticos Associados à Doença Periodontal. Placa e Cálculo Dental e Fatores 
Predisponentes. Influência das Doenças Sistêmicas no Periodonto. Influência das Doenças 
Periodontais nas Alterações Sistêmicas. Tabagismo e Doença Periodontal Patologia Periodontal. 
Doença Gengival: Mecanismos de Defesa; Inflamação Gengival; Características Clínicas daGengivite ; 
Aumento Gengival; Infecções Gengivais Agudas; Doença Gengivalna Infância; Gengivite Escamativa. 

Perda Óssea e Padrões de Destruição Óssea; Desordens do 
Sistema Mastigatório; Periodontite Crônica; Periodontite Ulcerativa Necrosante; Periodontite Refratária; 
Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas; Periodontite Agressiva. Tratamento da 

nça Periodontal: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Tratamento; Diagnóstico Clínico e 
radiográfico da Doença Periodontal; Determinação do Prognóstico Instrumentos e instrumentação em 

sônica; Irrigação. Tratamento 
periodontal básico: Raspagem e Alisamento Radicular; Controle Químico e mecânico de placa; Terapia 
Oclusal. Terapia Cirúrgica Periodontal: Princípios Gerais da Cirurgia Periodontal; Curetagem Gengival; 

umento Gengival; Retalho Periodontal para Terapia da Bolsa; Cirurgia 
Óssea Ressectiva. Terapia Periodontal Regenerativa: Cirurgia Óssea Regenerativa; Tratamento de 
Dentes com Envolvimento de Furca. Terapia Mucogengival: Cirurgia Plástica Periodontal. Tratamento 

Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do 
Brasil Sorridente – Política Nacional de 

Aplicações Clínicas e prevenção. Administração 
: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ENFERMEIRO - ESF 
 
O processo saúde-doença do coletivo; o perfil epidemiológico na prática do enfermeiro na Atenção 
Básica; a enfermagem e o cuidado na saúde da família; a educação em saúde na prática da Atenção 
Básica; a visita domiciliar no contexto da saúde da família; a 
atenção à saúde. Saúde da Mulher: avaliação e intervenção de enfermagem na gestação; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sexualidade da mulher e 
autocuidado; o período pós-natal e 
do aleitamento materno e alimentação da criança; assistência de enfermagem à criança com agravos 
respiratórios; assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação; assistênci
cuidado de enfermagem à criança com problemas nutricionais; ações de enfermagem para a 
promoção da saúde infantil. Saúde do adulto e do idoso: o processo de envelhecimento e a assistência 
ao idoso; tratamento de feridas no domicílio; atuação da equipe 
sistêmica; educação para o controle do Diabetes Mellitus. Saúde mental na atenção básica. Prevenção 
e controle das doenças transmissíveis na atenção básica. 
Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
1. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como: 
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 2. Topografia e Sistema de Informação Geográfica: 
planimetria, altimetria, equipamentos, cartografia digital, softwares; 
Água: tratamento, sistema de distribuição, manutenção de redes; 4
Sanitário: tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes; 5. Resíduos Sólidos: noções de 
resíduos sólidos, quanto à origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e 
compostagem; 6. Serviços de limpe
transporte de resíduos; 7. Pavimentação urbana: projeto, estrutura, sinalização; 
Prediais. 8.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alim
predial e distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c) 
Dimensionamento da estação elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. 
8.2. Instalações prediais de esgoto sanitário. a) Partes consti
prediais de esgotos sanitários. b) Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 
Instalações prediais de esgotos pluviais. a) Dimensionamento das instalações prediais de esgotos 
pluviais. 8.4. Instalações hidráulico
por extintores manuais. 8. Instalações Elétricas. a) Alimentação predial. PC. b) Quadros corta
c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) Pontos de utilização 
Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 10. Serviços de Acabamento: a) Revestimento. b) 
Pavimentação. 11. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados 
telhas.12. Prestação de assistência técnico/ger
pareceres; 14. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento; 15. Termos de referências 
para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 16. Análise de projetos; 1
Eficiência no serviço Público; 18. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras, Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT.
Pública Democrática no Estado de Direito
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 
aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva 
em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia na At
em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Doenças Neurológicas na Infância e em Adultos. Reabilitação 
do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente reumático 
anamnese e exame físico e tratamento. Tratamento das doenças reumáticas 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GASPAR - SC 
CONCURSO PÚBLICO 

 EDITAL 01/2012  
ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

doença do coletivo; o perfil epidemiológico na prática do enfermeiro na Atenção 
Básica; a enfermagem e o cuidado na saúde da família; a educação em saúde na prática da Atenção 
Básica; a visita domiciliar no contexto da saúde da família; a busca da humanização e da ética na 
atenção à saúde. Saúde da Mulher: avaliação e intervenção de enfermagem na gestação; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sexualidade da mulher e 

natal e a assistência ao binômio mãe-filho. Saúde da Criança: promoção 
do aleitamento materno e alimentação da criança; assistência de enfermagem à criança com agravos 
respiratórios; assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação; assistênci
cuidado de enfermagem à criança com problemas nutricionais; ações de enfermagem para a 
promoção da saúde infantil. Saúde do adulto e do idoso: o processo de envelhecimento e a assistência 
ao idoso; tratamento de feridas no domicílio; atuação da equipe de enfermagem na hipertensão arterial 
sistêmica; educação para o controle do Diabetes Mellitus. Saúde mental na atenção básica. Prevenção 
e controle das doenças transmissíveis na atenção básica. Administração Pública Democrática no 

o Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

1. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como: 
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 2. Topografia e Sistema de Informação Geográfica: 
planimetria, altimetria, equipamentos, cartografia digital, softwares; 3. Sistemas de Abastecimento de 
Água: tratamento, sistema de distribuição, manutenção de redes; 4. Sistemas de Esgotamento 
Sanitário: tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes; 5. Resíduos Sólidos: noções de 
resíduos sólidos, quanto à origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e 

6. Serviços de limpeza urbana: varrição e capina de vias públicas, acondicionamento e 
transporte de resíduos; 7. Pavimentação urbana: projeto, estrutura, sinalização; 

.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alim
predial e distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c) 
Dimensionamento da estação elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. 
.2. Instalações prediais de esgoto sanitário. a) Partes constituintes e funcionamento das instalações 

prediais de esgotos sanitários. b) Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 
Instalações prediais de esgotos pluviais. a) Dimensionamento das instalações prediais de esgotos 

ções hidráulico-prediais contra incêndio. a) Sistemas de proteção contra incêndio 
por extintores manuais. 8. Instalações Elétricas. a) Alimentação predial. PC. b) Quadros corta
c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) Pontos de utilização 
Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 10. Serviços de Acabamento: a) Revestimento. b) 
Pavimentação. 11. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados 
telhas.12. Prestação de assistência técnico/gerencial à administração pública; 13. Emissão de laudos e 
pareceres; 14. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento; 15. Termos de referências 
para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 16. Análise de projetos; 1

cia no serviço Público; 18. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras, Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT.
Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Br

Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 
aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva 
em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia na Atenção Básica. Educação Popular 
em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Doenças Neurológicas na Infância e em Adultos. Reabilitação 
do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente reumático 

ratamento. Tratamento das doenças reumáticas 
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doença do coletivo; o perfil epidemiológico na prática do enfermeiro na Atenção 
Básica; a enfermagem e o cuidado na saúde da família; a educação em saúde na prática da Atenção 

busca da humanização e da ética na 
atenção à saúde. Saúde da Mulher: avaliação e intervenção de enfermagem na gestação; Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sexualidade da mulher e 

filho. Saúde da Criança: promoção 
do aleitamento materno e alimentação da criança; assistência de enfermagem à criança com agravos 
respiratórios; assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação; assistência e 
cuidado de enfermagem à criança com problemas nutricionais; ações de enfermagem para a 
promoção da saúde infantil. Saúde do adulto e do idoso: o processo de envelhecimento e a assistência 

de enfermagem na hipertensão arterial 
sistêmica; educação para o controle do Diabetes Mellitus. Saúde mental na atenção básica. Prevenção 

Administração Pública Democrática no 

1. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como: 
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 2. Topografia e Sistema de Informação Geográfica: 

3. Sistemas de Abastecimento de 
Sistemas de Esgotamento 

Sanitário: tratamento, sistema de coleta, manutenção de redes; 5. Resíduos Sólidos: noções de 
resíduos sólidos, quanto à origem e classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e 

za urbana: varrição e capina de vias públicas, acondicionamento e 
transporte de resíduos; 7. Pavimentação urbana: projeto, estrutura, sinalização; 8. Instalações 

.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alimentação 
predial e distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c) 
Dimensionamento da estação elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. 

tuintes e funcionamento das instalações 
prediais de esgotos sanitários. b) Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 8.3. 
Instalações prediais de esgotos pluviais. a) Dimensionamento das instalações prediais de esgotos 

prediais contra incêndio. a) Sistemas de proteção contra incêndio 
por extintores manuais. 8. Instalações Elétricas. a) Alimentação predial. PC. b) Quadros corta-circuitos. 

/ dimensionamento. 9. 
Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c) PVC. 10. Serviços de Acabamento: a) Revestimento. b) 
Pavimentação. 11. Coberturas e Tratamento: a) Impermeabilização. b) Telhados – Madeiramento e 

encial à administração pública; 13. Emissão de laudos e 
pareceres; 14. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento; 15. Termos de referências 
para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 16. Análise de projetos; 17. Qualidade e 

cia no serviço Público; 18. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras, Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT. Administração 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 
aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva 

enção Básica. Educação Popular 
em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Doenças Neurológicas na Infância e em Adultos. Reabilitação 
do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente reumático – 

ratamento. Tratamento das doenças reumáticas – medicina física e 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao 
Idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do 
envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em 
fisioterapia ortopédica e traumatológica.  recursos eletrotermofototerapêuticos. Provas de função 
muscular Saúde da Família. A Família e seu Ciclo Vital: O
Fisiologia Pulmonar e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos 
Fisioterapêuticos. Reabilitação cardio
de Direito : O Novo Serviço Público n
 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF  
 
Conteúdo comum aos cargos de médicos
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases 
evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da inf
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido 
normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 
adolescência, na idade adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio 
diagnóstico na atividade clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais 
Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com 
a comunidade; Identificação dos problemas de s
vulneráveis; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e 
contrareferência; Estudos de prevalência e incidência de morbi
na população sob sua responsabilidade; Implementação, controle e avaliação do programa de 
imunização da unidade. Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoa
educação continuada para a equipe de saúde. Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral 
teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas d
profissional. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Cenário Brasileiro. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 
Conteúdo comum aos cargos de médicos
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.
 
Semiologia cutânea. Eczemas. Piodermites. Mico
crônicas. Tumores de pele. Urgências em Dermatologia. Princípios e aspectos patológicos da 
cicatrização. Tumores cutâneos benignos e epiteliomas.
Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
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reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao 
Idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do 
envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em 
fisioterapia ortopédica e traumatológica.  recursos eletrotermofototerapêuticos. Provas de função 
muscular Saúde da Família. A Família e seu Ciclo Vital: O Adulto. Anatomia Pulmonar e Cardíaca. 
Fisiologia Pulmonar e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos 
Fisioterapêuticos. Reabilitação cardio-respiratória. Administração Pública Democrática no Estado 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

 

Conteúdo comum aos cargos de médicos : Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases 
evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido 
normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 

ade adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio 
diagnóstico na atividade clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais 
Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com 
a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais 
vulneráveis; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e 

os de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde 
na população sob sua responsabilidade; Implementação, controle e avaliação do programa de 
imunização da unidade. Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoa
educação continuada para a equipe de saúde. Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral 
teórica e aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e 

Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no 

Conteúdo comum aos cargos de médicos : Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.

Semiologia cutânea. Eczemas. Piodermites. Micoses. Zoodematozes. Dermatoviroses. Dermatozes 
crônicas. Tumores de pele. Urgências em Dermatologia. Princípios e aspectos patológicos da 
cicatrização. Tumores cutâneos benignos e epiteliomas. Administração Pública Democrática no 

Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

5

reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao 
Idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do 
envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em 
fisioterapia ortopédica e traumatológica.  recursos eletrotermofototerapêuticos. Provas de função 

Adulto. Anatomia Pulmonar e Cardíaca. 
Fisiologia Pulmonar e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos 

Administração Pública Democrática no Estado 

: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.  

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases 

ância, adolescência, do adulto e da velhice. 
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados ao recém nascido 
normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 

ade adulta e na velhice; Interpretação de exames complementares de apoio 
diagnóstico na atividade clínica diária; Diagnostico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e 
encaminhamentos necessários; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; 
Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com 

aúde da comunidade, particularizando grupos mais 
vulneráveis; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação 
na Atenção Primária à Saúde; Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e 

mortalidade e de indicadores de saúde 
na população sob sua responsabilidade; Implementação, controle e avaliação do programa de 
imunização da unidade. Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e 
educação continuada para a equipe de saúde. Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia 
médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral 

as atividades da vida pessoal e 
: O Novo Serviço Público no 

: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 

ses. Zoodematozes. Dermatoviroses. Dermatozes 
crônicas. Tumores de pele. Urgências em Dermatologia. Princípios e aspectos patológicos da 

Administração Pública Democrática no 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
Conteúdo comum aos cargos de médicos
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 
 
Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames 
complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto
puberal. Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doe
Dismenorréia. Síndrome pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias 
genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos 
contraceptivos. Climatério desco
Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. 
Tumores malignos e benignos dos   ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen 
agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas complicações. 
endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência pré
das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento 
prematuro de placenta. Inserção viciosa p
termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico
Crescimento intra-uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré
Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri 
natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da
Pública Democrática no Estado de Direito
 
MÉDICO/PSIQUIATRA 
 
Conteúdo comum aos cargos de médicos
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.
 
História da Psiquiatria, Semiologia Psiquiátrica: Funções Psíquicas Normais e Anormais, História 
Psiquiátrica do Paciente, Classificação das Doenças Mentais, Relação médico paciente, Transtornos 
Mentais Orgânicos, Esquizofrenia e Transtornos Delirantes, Tr
Fóbico-Ansiosos, Transtorno Obsessivo
Terapêuticas e Reabilitação Social. Temas éticos em Psiquiatria. 
Democrática no Estado de Direito
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e 
perspectivas de Ações. Políticas Públicas no Brasil 
Combate à Fome (Fome Zero – Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições 
de controle e vigilância nutricional e epidemiológica: ANVISA (
Sanitária): a) objetivos B) ações com enfoque nutricional; SISVAN 
a) objetivos b) ações. NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família
com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação Nutricional e interação com a equipe ESF (
Saúde da Família). Nutrição básica: a) conceitos b) propriedades c) nutrientes (definição, função, 
digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos 
de vida: a) avaliação nutricional (critérios e métodos) b) necessidades nutricion
recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e 
nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em patologias 
específicas: a) distúrbios do metabolismo b) distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) 
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Conteúdo comum aos cargos de médicos : Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 

e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames 
complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto
puberal. Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. 

menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias 
genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos 

mpensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. 
Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. 
Tumores malignos e benignos dos   ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen 

ecologia. Cirurgias ginecológicas e suas complicações. Obstetrícia. 
puerperal. Assistência pré-natal e propedêutica da gestação. Estudo 

das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento 
prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós
termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de membranas. 

uterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica. 
ade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri 

natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério. 
Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

Conteúdo comum aos cargos de médicos : Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 

éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.

História da Psiquiatria, Semiologia Psiquiátrica: Funções Psíquicas Normais e Anormais, História 
Psiquiátrica do Paciente, Classificação das Doenças Mentais, Relação médico paciente, Transtornos 
Mentais Orgânicos, Esquizofrenia e Transtornos Delirantes, Transtornos do Humor, Transtornos 

Ansiosos, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtornos do desenvolvimento, Condutas 
Terapêuticas e Reabilitação Social. Temas éticos em Psiquiatria. Administração Pública 
Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e 
perspectivas de Ações. Políticas Públicas no Brasil - Segurança Alimentar e Nutricional 

Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições 
de controle e vigilância nutricional e epidemiológica: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

): a) objetivos B) ações com enfoque nutricional; SISVAN (Vigilância 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família): a) definição b) objetivos c) relação 

com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação Nutricional e interação com a equipe ESF (
básica: a) conceitos b) propriedades c) nutrientes (definição, função, 

digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos 
de vida: a) avaliação nutricional (critérios e métodos) b) necessidades nutricion
recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e 
nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em patologias 

metabolismo b) distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) 
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: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 
aplicação dos princípios éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional.  

e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames 
complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infanto-

nça inflamatória pélvica. 
menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias 

genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos 
mpensado. Patologias benignas do colo e do corpo uterino. 

Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do útero. 
Tumores malignos e benignos dos   ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen 

Obstetrícia. Fisiologia e 
natal e propedêutica da gestação. Estudo 

das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento 
lacentária. Abortamento. Prematuridade. Gravidez pós-

puerperal. Rotura prematura de membranas. 
natais. Prenhez ectópica. 

ade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri 
gestação e do puerpério. Administração 

Cenário Brasileiro. 

: Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; 
Radiologia Básica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e 

éticos em situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 

História da Psiquiatria, Semiologia Psiquiátrica: Funções Psíquicas Normais e Anormais, História 
Psiquiátrica do Paciente, Classificação das Doenças Mentais, Relação médico paciente, Transtornos 

anstornos do Humor, Transtornos 
Compulsivo, Transtornos do desenvolvimento, Condutas 

Administração Pública 
ço Público no Cenário Brasileiro. 

Código de Ética do Nutricionista. Nutrição e Saúde Pública: a) objetivos b) possibilidades e 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e 

Bolsa Família/ Bolsa Alimentação): a) objetivos b) ações. Instituições 
Agência Nacional de Vigilância 

(Vigilância Alimentar e Nutricional): 
): a) definição b) objetivos c) relação 

com a Alimentação, Nutrição e Reabilitação Nutricional e interação com a equipe ESF (Estratégia de 
básica: a) conceitos b) propriedades c) nutrientes (definição, função, 

digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). Nutrição e ciclos 
de vida: a) avaliação nutricional (critérios e métodos) b) necessidades nutricionais e suplementação - 
recém nascidos, bebês, crianças (pré escolar e escolar), adolescentes, adultos, idosos, gestantes e 
nutrizes. Fisiopatologia, avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação em patologias 

metabolismo b) distúrbios do aparelho digestivo c) cardiopatias d) 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências nutricionais h) doenças infecto 
contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a) epidemiologia b) 
conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento 
materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações c) 
hábitos e guias alimentares regionais d) elaboração d
de boas práticas. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Público no Cenário Brasileiro. 
 
 
PEDAGOGO 
 
1.Educação e Cidadania. 2.Relação Pedagógica e Autonomia para o Conhecimento. 
Método e Epistemologia da Educação. 
Adolescência e Projeto de Vida. 6. 
Estresse, Doenças do Trabalho e Contemporaneidade. 
estratégias de promoção do lazer: ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas 
corporais que visem a Educação Permanente.
Ética, Ideologia e Utopia. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Serviço Público no Cenário Brasileiro.
 
PSICÓLOGO 
 
1. O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; 2
da Família; 3. Psicoterapia Breve Operacionalizada na Saúde; 4. Modalidades de intervenção em 
Psicologia da Saúde. 5. Perspectivas em Psicologia Social e da Saúde; 6. O processo de avaliação 
psicológica como base para a intervenção profissional; 7. Influências sociais e ambientais sobre a 
saúde; 8. Redução de danos na abordagem de drogas e DST
públicos. 10. Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos; desenvolviment
dos usuários do CRAS e CREAS.
Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
 
TÉCNICO EM PROJETOS 
 
Administração Pública Municipal: 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 
Admi nistração e ambiente de trabalho: 
Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. 
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão 
desempenho, produtividade, qualidade. 
objetivo e finalidade. 1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. 
contabilidade. Depreciação. Amortização. 
Estrutura e conceitos de contabilidade de custo. 
nº 1.041/94. 2. Contabilidade Pública: 
Administração Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. 
conceito. Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da 
receita orçamentária. Receita extraorçamentária: definição, cas
contabilização. Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 
2.3. Despesa Pública: Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos 
estágios de realização da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de 
despesa extraornamentaria de gestão dos recursos financeiros
fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 
Governamental: Conceito de Planejamento
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hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências nutricionais h) doenças infecto 
contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a) epidemiologia b) 
conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento 
materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações c) 
hábitos e guias alimentares regionais d) elaboração de material educativo. Técnica Dietética e noções 

Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito

Relação Pedagógica e Autonomia para o Conhecimento. 
Método e Epistemologia da Educação. 4.Relações Comunitárias e Dominação. 

6. Ecologia e Cidadania. 7.Qualidade de Vida e Mundialização. 
, Doenças do Trabalho e Contemporaneidade. 9. O auto-cuidado. 

estratégias de promoção do lazer: ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas 
corporais que visem a Educação Permanente. 11.Pesquisa participante e transformação social. 

Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

1. O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; 2. Saúde comunitária; Programas de Saúde 
da Família; 3. Psicoterapia Breve Operacionalizada na Saúde; 4. Modalidades de intervenção em 
Psicologia da Saúde. 5. Perspectivas em Psicologia Social e da Saúde; 6. O processo de avaliação 

a a intervenção profissional; 7. Influências sociais e ambientais sobre a 
saúde; 8. Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS; 9. Ética do psicólogo nos serviços 
públicos. 10. Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos; desenvolviment
dos usuários do CRAS e CREAS. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

nistração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. 
Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. 
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão 
desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho.

1.1. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios fundamentais da 
contabilidade. Depreciação. Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis
Estrutura e conceitos de contabilidade de custo. Regulamento de Imposto de Renda 

2. Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na 
ação Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. 

conceito. Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da 
receita orçamentária. Receita extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e 
contabilização. Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 

Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos 
da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de 

de gestão dos recursos financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por 
fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 

Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema 

7

hepatopatias e) distúrbios renais f) distúrbios alimentares g) deficiências nutricionais h) doenças infecto 
contagiosas (HIV/Aids) i) oncologia. Desnutrição e obesidade a) epidemiologia b) causas c) 
conseqüências d) avaliação nutricional, tratamento dietoterápico e suplementação. Aleitamento 
materno e artificial. Educação Alimentar e Nutricional: a) objetivos b) possibilidades de ações c) 

e material educativo. Técnica Dietética e noções 
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço 

Relação Pedagógica e Autonomia para o Conhecimento. 3.Técnica, 
Relações Comunitárias e Dominação. 5. Identidade, 

Qualidade de Vida e Mundialização. 8. 
cuidado. 10. Conceituação e 

estratégias de promoção do lazer: ampliar o sentimento de pertinência social, através de práticas 
Pesquisa participante e transformação social. 12. 

Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo 

. Saúde comunitária; Programas de Saúde 
da Família; 3. Psicoterapia Breve Operacionalizada na Saúde; 4. Modalidades de intervenção em 
Psicologia da Saúde. 5. Perspectivas em Psicologia Social e da Saúde; 6. O processo de avaliação 

a a intervenção profissional; 7. Influências sociais e ambientais sobre a 
AIDS; 9. Ética do psicólogo nos serviços 

públicos. 10. Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos; desenvolvimento da autonomia 
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O 

Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Técnicas administrativas. 
Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. 
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, 

Organização do local de trabalho. Contabilidade Geral: 
Princípios fundamentais da 

Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. 1.2. 
Regulamento de Imposto de Renda – Decreto Lei 

conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na 
ação Pública. Sistemas da contabilidade pública: objetivo e classificação. Receita Pública: 

conceito. Controle da execução da receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da 
os de receita extraorçamentária e 

contabilização. Dívida Ativa: conceito, classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. 
Conceito. Controle da execução da despesa orçamentária: contabilização dos 
da despesa orçamentária. Despesa extraorçamentária: definição, casos de 

Gestão por caixa único. Gestão por 
fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e contabilização. 3. Planejamento 

Plano de Governo: conceito, estrutura atual do sistema 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental.
gerencial à administração pública; Emissão de laudos e pareceres; Termos de referências para 
contratação de serviços, projetos e equipamentos
Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, d
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel 
de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, nume
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. 
e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré
células, linhas, colunas, pastas e gráf
e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub
obtenção de dados externos. Internet: 
Pública Democrática no Estado de Direito

 
 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 
 
Português  para todos os cargos de Nível Médio
 
1. Interpretação de texto. 2. Ortografia (novo acordo ortográfico); sinônimos e antônimos;  homônimos 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos) e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e 
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 
oração; termos da oração (função sintática) 9. 
semânticos). 10. Pontuação. 11. Acentuação 
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
Técnico de Enfermagem e Técnico em Higiene Dental
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90 e 
8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 
4. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/0
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 de 25/08/11. 
27/10/11. 7. Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
14/09/11. 8. Estratégia de Saúde da Família 
10. Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade 
Adolescente – Lei 8.069/90. 12. Estatuto do Idoso 
redes de atenção a saúde – Autor: Eugênio Vilaça Mendes
 
 
Legislação Municipal e Constitucional para o
Fiscal, Monitor de Área Azul e Topógrafo
 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 
Competências e limitações de cada Poder. 
Executivo. A responsabilidade do Poder Executivo. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

gal do planejamento governamental. Prestação de assistência técnico
gerencial à administração pública; Emissão de laudos e pareceres; Termos de referências para 
contratação de serviços, projetos e equipamentos. 

Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel 
de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 2003 e 2007: 

mentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, nume
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. 

Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções 
e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub

Internet: Email, Segurança na internet, vírus e anti
Pública Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

para todos os cargos de Nível Médio  

Ortografia (novo acordo ortográfico); sinônimos e antônimos;  homônimos 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos) e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e 
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 
oração; termos da oração (função sintática) 9. Processos de coordenação e subordinação (valores 

. Pontuação. 11. Acentuação gráfica (novo acordo ortográfico). 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
de Enfermagem e Técnico em Higiene Dental  

Lei 8.080/90 e Decreto n° 7.508 de 28/06/11. 2. 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/09. 5. Política Nacional de Atenção Básica, 
e Portaria n° 2.027 de 25/08/11. 6. Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Estratégia de Saúde da Família – ESF. 9. Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade – PMAQ. 11.  Estatuto da Criança e do 
. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 13. Revisão Bibliográfica sobre as 

Autor: Eugênio Vilaça Mendes. 

Legislação Municipal e Constitucional para o s cargos de Agente de Serviços Especializados I, 
Fiscal, Monitor de Área Azul e Topógrafo  

1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
organização do Estado (Títulos I, II e III). 3. A Lei Orgânica Municipal. 

ompetências e limitações de cada Poder. 4. O Poder Legislativo. A Câmara Municipal. 
A responsabilidade do Poder Executivo. Estatuto dos Servidores Públicos de
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Prestação de assistência técnico-
gerencial à administração pública; Emissão de laudos e pareceres; Termos de referências para 

iretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área 
de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, painel 

Word 2003 e 2007: Estrutura básica dos 
mentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, edição e formatação de textos, 

cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala direta. Excel 2003 

-definidos, conceitos de 
icos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções 

e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, classificação, sub-totais, 
Segurança na internet, vírus e anti-vírus. Administração 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

Ortografia (novo acordo ortográfico); sinônimos e antônimos;  homônimos 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos) e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e modos verbais.  
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 

Processos de coordenação e subordinação (valores 
 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para os cargos de 

 Participação Social, Lei 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Política Nacional de Atenção Básica, 
Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Estatuto da Criança e do 
Revisão Bibliográfica sobre as 

Agente de Serviços Especializados I, 

Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
3. A Lei Orgânica Municipal. 

A Câmara Municipal. 5. O Poder 
Estatuto dos Servidores Públicos de Gaspar. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
PROFISSIONAL 
 
AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I
 
1. Administração Pública Municipal: 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 
Impostos e taxas.  2. Administração e ambiente de trabalho: 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 
atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos. 
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 
documentos. 3. Comunicação oficial
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, pro
requerimento, resolução. Windows XP e Windows 7: 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, 
2003 e 2007: Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 
mala direta. Excel 2003 e 2007: 
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 
classificação, sub-totais, obtenção de dados externos. 
anti-vírus. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Cenário Brasileiro. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Administração Pública Municipal: 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impo
taxas. Leis Ordinárias e Complementares do Município. Princípios de Administração pública. 
Administração e ambiente de trabalho: 
contemporâneas em administração. 
Motivação. Planejamento estratégico. Ambiente organizacional. Estruturas organizacionais. Gestão de 
processos. Gestão de projetos. Negociação. Processo decisório. Gestão financeira e orçamento. 
Administração de materiais e compras.
responsabilidade social. Comunicação e etiqueta profissional. Marketing nas organizações. Relações 
públicas. 3. Comunicação oficial
Definição. 3.1. Características e finalidade dos seguintes atos de comunicação
certidão, contrato, convênio, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relat
requerimento, resolução. Windows XP e Windows 7: 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e re
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I  

1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho.  Apresentação e 

Clientes internos e externos. Followup. Check
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 

ades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 

Comunicação oficial : atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tra
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, pro

Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 

Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 

ólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 

Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

btenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e 
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no 

Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impo
taxas. Leis Ordinárias e Complementares do Município. Princípios de Administração pública. 
Administração e ambiente de trabalho: Teorias e técnicas de administração. Tendências 
contemporâneas em administração. Rotinas e controles e administrativo
Motivação. Planejamento estratégico. Ambiente organizacional. Estruturas organizacionais. Gestão de 
processos. Gestão de projetos. Negociação. Processo decisório. Gestão financeira e orçamento. 
Administração de materiais e compras. Qualidade e produtividade. Sustentabilidade e 

cação e etiqueta profissional. Marketing nas organizações. Relações 
Comunicação oficial : atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 

Características e finalidade dos seguintes atos de comunicação
certidão, contrato, convênio, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relat

Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 

9

DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Atendimento e comunicação. Técnicas 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 

ção do local de trabalho.  Apresentação e 
Check-list. Organização de 

reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
ades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 

fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 
: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 

Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 

Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 
Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 

edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
ólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 

numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 
ção de dados, estilos pré-

definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

Segurança na internet, vírus e 
: O Novo Serviço Público no 

Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções, 
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização 
interna e relação entre os setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e 
taxas. Leis Ordinárias e Complementares do Município. Princípios de Administração pública. 2. 

Teorias e técnicas de administração. Tendências 
Rotinas e controles e administrativos. Relações humanas. 

Motivação. Planejamento estratégico. Ambiente organizacional. Estruturas organizacionais. Gestão de 
processos. Gestão de projetos. Negociação. Processo decisório. Gestão financeira e orçamento. 

Qualidade e produtividade. Sustentabilidade e 
cação e etiqueta profissional. Marketing nas organizações. Relações 

: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 
Características e finalidade dos seguintes atos de comunicação : ata, atestado, 

certidão, contrato, convênio, declaração, decreto, despacho, edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 

Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

cuperação de arquivos ou pastas. Word 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

2003 e 2007: Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 
mala direta. Excel 2003 e 2007: 
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 
classificação, sub-totais, obtenção de da
anti-vírus. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Cenário Brasileiro. 
 
FISCAL 
 
1. Autonomia e competência do Município. 2. Poder d e polícia do Município: 
fiscalização. 3. Atos administrativos relacionados ao poder de po lícia: 
discricionariedade, vinculação; autorização e licença. 
segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do Município; licenciamento de obras,
consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite
Municipal: Código de Posturas do 
Gaspar. Código Ambiental do Município de Gaspar
RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 02/2006. Define as atividades de impacto local para fins do exercício da 
competência do licenciamento ambiental municipal, bem como os critérios necessários para o 
licenciamento municipal. 4. Noções de segurança individual e coletiva. 5. Noções básicas de 
Licenciamento Ambiental. 6. Noções básicas de Meio Ambiente e Saúde. 7. I
atividades humanas, no solo, ar e água. 8. Estudo de Impacto Ambiental. 9. Conservação ambiental. 
10. Disposição de resíduos, separação, reciclagem, destino e prevenção. 11. Transporte de cargas 
perigosas. 12. Recursos florestais. 13
Constituições Federal e Estadual. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 
2007) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010).
Pública Democrática no Estado de Direito
 
MONITOR DE ÁREA AZUL 
 
Autonomia e competência do Município. 2. Poder de p olícia do Município: 
fiscalização. Relações humanas. 
conflitos. Regras de instituição e regulamentação do serviço de estacionamento rotativo do Município 
de Gaspar. Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Cenário Brasileiro. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
 
Atenção Básica a Saúde: O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 
Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a 
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratég
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da 
família; Saúde bucal; Urgência e emergência. 
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Contro
Procedimentos de enfermagem
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 
de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional
para o exercício do profissional de enfermagem.  
Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GASPAR - SC 
CONCURSO PÚBLICO 

 EDITAL 01/2012  
ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 

ricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 

Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados,
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

totais, obtenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e 
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no 

1. Autonomia e competência do Município. 2. Poder d e polícia do Município: 
3. Atos administrativos relacionados ao poder de po lícia: 

discricionariedade, vinculação; autorização e licença. 4. Direito d e construir: 
segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do Município; licenciamento de obras,
consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite

do Município de Gaspar. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Código Ambiental do Município de Gaspar. Código de Obras do Município de Gaspar.

RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 02/2006. Define as atividades de impacto local para fins do exercício da 
competência do licenciamento ambiental municipal, bem como os critérios necessários para o 
licenciamento municipal. 4. Noções de segurança individual e coletiva. 5. Noções básicas de 
Licenciamento Ambiental. 6. Noções básicas de Meio Ambiente e Saúde. 7. Impactos ambientais das 
atividades humanas, no solo, ar e água. 8. Estudo de Impacto Ambiental. 9. Conservação ambiental. 
10. Disposição de resíduos, separação, reciclagem, destino e prevenção. 11. Transporte de cargas 
perigosas. 12. Recursos florestais. 13. Infrações ambientais e penalidades. 14. Meio Ambiente nas 
Constituições Federal e Estadual. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 
2007) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010).

blica Democrática no Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.

Autonomia e competência do Município. 2. Poder de p olícia do Município: 
Relações humanas. Abordagem de usuários de serviço. Motivação. 

ção e regulamentação do serviço de estacionamento rotativo do Município 
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no 

O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 

Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a 
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratég
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da 
família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança : Normas de biossegurança; Métodos e 
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). 
Procedimentos de enfermagem : Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas 
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional
para o exercício do profissional de enfermagem.  Administração Pública Democrática no Estado de 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 
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Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 

ricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 

Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

Segurança na internet, vírus e 
: O Novo Serviço Público no 

1. Autonomia e competência do Município. 2. Poder d e polícia do Município: meios de atuação da 
3. Atos administrativos relacionados ao poder de po lícia: atributos, elementos, 

e construir: fundamento, proteção à 
segurança e ao sossego, controle da construção, o papel do Município; licenciamento de obras, 
consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite-se. 5.Legislação 

de Desenvolvimento Urbano de 
Código de Obras do Município de Gaspar. 

RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 02/2006. Define as atividades de impacto local para fins do exercício da 
competência do licenciamento ambiental municipal, bem como os critérios necessários para o 
licenciamento municipal. 4. Noções de segurança individual e coletiva. 5. Noções básicas de 

mpactos ambientais das 
atividades humanas, no solo, ar e água. 8. Estudo de Impacto Ambiental. 9. Conservação ambiental. 
10. Disposição de resíduos, separação, reciclagem, destino e prevenção. 11. Transporte de cargas 

. Infrações ambientais e penalidades. 14. Meio Ambiente nas 
Constituições Federal e Estadual. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 
2007) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010). Administração 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Autonomia e competência do Município. 2. Poder de p olícia do Município: meios de atuação da 
Motivação. Administração de 

ção e regulamentação do serviço de estacionamento rotativo do Município 
: O Novo Serviço Público no 

O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 

Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a 
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na 
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da 

: Normas de biossegurança; Métodos e 
le de Infecções Hospitalares (SCIH). 

: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas 
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional : Legislação e ética 
Administração Pública Democrática no Estado de 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
 
1. Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 3. Dieta e saúde bucal. 4. Promoção de saúde bucal. 
5.Equipe de saúde bucal. 6. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. 7. Doenças periodontais. 
8. Cárie dentária. 9. Risco de cárie dentária. 10. Biossegura
e controle de riscos. 11. Aspectos éticos na prática odontológica. 12. Prevenção das doenças 
periodontais. 13. Educação e motivação em saúde bucal. 14. Prevenção das doenças bucais. 15. 
Bioética e odontologia. 16. Anatomia dental. 17. Identificação dos dentes. 18. Arquitetura da maxila e 
da mandíbula. 19. Anatomia da cavidade bucal. 20; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa 
de saúde da família. 21. Ações de saúde bucal em uma unidade de saúde da família.
da coleta de informações do usuário e documentação. 24. Manutenção preventiva de equipamento 
odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 25. Radiologia aplicada na 
odontologia. 26. Técnicas radiográficas em odontolo
epidemiológicos  e sociais das doenças bucais.
Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
 

TOPÓGRAFO 
 
Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, fechadas e abertas. Nivelamento 
geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. Locações 
urbanas. Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do solo. Le
e técnica pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha 
e acrescidos de marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de 
projetos de loteamento e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte 
em estradas; Solos: Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo 
projetos hidráulicos de poços, 
abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoame
superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria 
analítica, trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, estacamento e suas 
operações, nivelamento. Fotograme
Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. 
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; 
Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos 
básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à 
topografia em campo; Conhecimentos de AUTOCAD.
Estado de Direito : O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro.
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

 
Português para os cargos de Nível Fundamental 
 
1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5. 
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunç
palavras (radicais e afixos); Processos de formação de palavras;
predicado); 9. Concordância entre os termos da oração (nominal e verbal); 10. Regência nominal e 
verbal; 11. Ortografia oficial; 12. Pontu
ortográfico. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

 

1. Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 3. Dieta e saúde bucal. 4. Promoção de saúde bucal. 
5.Equipe de saúde bucal. 6. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. 7. Doenças periodontais. 
8. Cárie dentária. 9. Risco de cárie dentária. 10. Biossegurança no consultório odontológico, prevenção 
e controle de riscos. 11. Aspectos éticos na prática odontológica. 12. Prevenção das doenças 
periodontais. 13. Educação e motivação em saúde bucal. 14. Prevenção das doenças bucais. 15. 

Anatomia dental. 17. Identificação dos dentes. 18. Arquitetura da maxila e 
da mandíbula. 19. Anatomia da cavidade bucal. 20; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa 
de saúde da família. 21. Ações de saúde bucal em uma unidade de saúde da família.
da coleta de informações do usuário e documentação. 24. Manutenção preventiva de equipamento 
odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 25. Radiologia aplicada na 
odontologia. 26. Técnicas radiográficas em odontologia. (específico para THDs). 27. Aspectos 
epidemiológicos  e sociais das doenças bucais. Administração Pública Democrática no Estado de 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, fechadas e abertas. Nivelamento 
geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. Locações 
urbanas. Elaboração e avaliação de projetos de parcelamento do solo. Legislação dominical, ambiental 
e técnica pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha 
e acrescidos de marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de 

ades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte 
em estradas; Solos: Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo 

abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial. Medidas: comprimento, 
superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria 
analítica, trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, estacamento e suas 
operações, nivelamento. Fotogrametria: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. 
Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. 
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; 

ntos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos 
básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à 
topografia em campo; Conhecimentos de AUTOCAD. Administração Pública Democrática 

: O Novo Serviço Público no Cenário Brasileiro. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  (8ª. Série) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

Português para os cargos de Nível Fundamental  

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5. 
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunç
palavras (radicais e afixos); Processos de formação de palavras; 8. Termos da oração (sujeito e 
predicado); 9. Concordância entre os termos da oração (nominal e verbal); 10. Regência nominal e 

Pontuação; 13. Acentuação gráfica de acordo com o novo acordo 
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1. Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 3. Dieta e saúde bucal. 4. Promoção de saúde bucal. 
5.Equipe de saúde bucal. 6. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia. 7. Doenças periodontais. 

nça no consultório odontológico, prevenção 
e controle de riscos. 11. Aspectos éticos na prática odontológica. 12. Prevenção das doenças 
periodontais. 13. Educação e motivação em saúde bucal. 14. Prevenção das doenças bucais. 15. 

Anatomia dental. 17. Identificação dos dentes. 18. Arquitetura da maxila e 
da mandíbula. 19. Anatomia da cavidade bucal. 20; Atribuições da equipe de saúde bucal no programa 
de saúde da família. 21. Ações de saúde bucal em uma unidade de saúde da família. 22. Importância 
da coleta de informações do usuário e documentação. 24. Manutenção preventiva de equipamento 
odontológico e gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 25. Radiologia aplicada na 

gia. (específico para THDs). 27. Aspectos 
Administração Pública Democrática no Estado de 

Levantamento topográfico. Poligonais topográficas enquadradas, fechadas e abertas. Nivelamento 
geométrico. Classificação de equipamentos e levantamentos de acordo com a Norma. Locações 

gislação dominical, ambiental 
e técnica pertinente ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Legislação sobre as terras de marinha 
e acrescidos de marinha. Equipamentos, técnicas e interpretação de dados de batimetria. Noções de 

ades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte 
em estradas; Solos: Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo 

nto superficial. Medidas: comprimento, 
superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria 
analítica, trigonometria e noções de escala. Estradas: Reconhecimento, estacamento e suas 

tria: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. 
Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação. 
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; 

ntos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos 
básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à 

Administração Pública Democrática no 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5. 
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunções; 7. Estrutura das 

Termos da oração (sujeito e 
predicado); 9. Concordância entre os termos da oração (nominal e verbal); 10. Regência nominal e 

Acentuação gráfica de acordo com o novo acordo 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

Matemática para os cargos de Nível Fundamental 
 
Números e operações: interpretação e resolução de situações
adição, subtração, multiplicação e 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 
Geometria (ângulo). 
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
 
Avaliação das áreas de risco ambiental e 
Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Tuberculose, Doença de 
Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Promoção da saúde. Atribuições do Agente de Combate às Endemias. Trabalho em equipe/processo 
de trabalho/comunicação. Processo Saúde
saúde. Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde.
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito
Brasileiro. 
 
ESCRITURÁRIO 
 
1. Administração Pública Municipal: 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atr
Impostos e taxas.  2. Administração e ambiente de trabalho: 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões 
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 
atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos. 
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de confli
documentos. 3. Comunicação oficial
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração,
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 
requerimento, resolução. Windows XP e Windows 7: 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
2003 e 2007: Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de docum
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
mala direta. Excel 2003 e 2007: 
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 
classificação, sub-totais, obtenção de dados externos. 
anti-vírus.  Administração Pública Democrática no Estado de Di
Cenário Brasileiro. 
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Matemática para os cargos de Nível Fundamental  

Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  

Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. 
Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Tuberculose, Doença de 
Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 

saúde. Atribuições do Agente de Combate às Endemias. Trabalho em equipe/processo 
de trabalho/comunicação. Processo Saúde-Doença / determinantes/ condicionantes. Conselhos de 
saúde. Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde.
Administração Pública Democrática no Estado de Dire ito : O Novo Serviço Público no Cenário 

1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho.  Apresentação e 

Clientes internos e externos. Followup. Check
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 

Comunicação oficial : atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 

Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de docum

edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 

Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 

órmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 
totais, obtenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e 

Administração Pública Democrática no Estado de Di reito : O Novo Serviço Público no 
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problema, envolvendo as operações de 
divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 

com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 

sanitário. Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. 
Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Tuberculose, Doença de 
Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 

saúde. Atribuições do Agente de Combate às Endemias. Trabalho em equipe/processo 
Doença / determinantes/ condicionantes. Conselhos de 

saúde. Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico 
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde. 

: O Novo Serviço Público no Cenário 

Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 

ibuições dos órgãos municipais. 
Atendimento e comunicação. Técnicas 

administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 

Organização do local de trabalho.  Apresentação e 
Check-list. Organização de 

reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 

tos. Protocolo e arquivo de 
: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 

Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 

normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 
Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 

Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 

objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 
Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-

definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
órmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

Segurança na internet, vírus e 
: O Novo Serviço Público no 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

 
Português para os cargos de Nível Fundamental 
 
1. Análise e interpretação de textos; 2
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego de 
substantivo próprio e comum, simples e composto, coletivo; gênero, número e grau dos substantiv
6. Artigos, preposição, pronomes, adjetivos, verbos ( tempos e modos) 7. 
8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal).
 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental
 
Números e operações: interpretação e resolução de situações
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 
Geometria (ângulo). 
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
utilizados; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, 
(E.P.I.). Copa e cozinha: preparo de pequenas refeições.
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e reciclagem de 
produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de lixo. 
 
SERVENTE/MERENDEIRA  
 
Noções de higiene corporal: uniforme e hábitos pesso
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 
recebimento, armazenamento, descongelamento, pré
Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 
limpeza. Relação interpessoal e ética profissional. Resolução 
2004. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade.
 
 
ZELADOR 
 
Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos utilizados; 
Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual (
Materiais de construção. Ferramentas básicas e ferramentas elétricas.
prédios públicos; Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente 
e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiv
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

Português para os cargos de Nível Fundamental Incompleto  

1. Análise e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. Sinônimos e 
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego de 
substantivo próprio e comum, simples e composto, coletivo; gênero, número e grau dos substantiv
6. Artigos, preposição, pronomes, adjetivos, verbos ( tempos e modos) 7. Acentuação e sinais gráficos. 
8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal).

Matemática para os cargos de Nível Fundamental  Incompleto  

Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

  

Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
utilizados; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual 
(E.P.I.). Copa e cozinha: preparo de pequenas refeições. Limpeza: higienização de 
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e reciclagem de 
produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de lixo. Atendimento e qualidade.

Noções de higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de 
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 
recebimento, armazenamento, descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. 

mportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 
limpeza. Relação interpessoal e ética profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 

4. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 

Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos utilizados; 
Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual (
Materiais de construção. Ferramentas básicas e ferramentas elétricas. Limpeza: higienização de 

Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente 
e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de lixo. Atendimento e qualidade.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. Sinônimos e 
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego de 
substantivo próprio e comum, simples e composto, coletivo; gênero, número e grau dos substantivos. 

centuação e sinais gráficos. 
8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal). 

problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 

Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
Equipamentos de Proteção individual 

Limpeza: higienização de prédios públicos; 
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e reciclagem de 

Atendimento e qualidade. 

ais. Higiene e organização do ambiente de 
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 

preparo e preparo de alimentos, distribuição. 
mportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 

básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 
RDC nº 216, de 15 de setembro de 

Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos utilizados; 
Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual (E.P.I.). 

Limpeza: higienização de 
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente 

Atendimento e qualidade. 


