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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Leitura e análise de textos, incluindo: 1.1. Significado contextual de palavras e expressões; 1.2. 
Reconhecimento do tema ou da ideia global do texto; 1.3. Apreensão da ideia principal e das ideias 
secundárias de um parágrafo; 1.4. Relações de intertextualidade. 2. Gêneros textuais, incluindo o 
reconhecimento de: 2.1. Propósito ou finalidade pretendida; 2.2. Tipo textual de certos segmentos do texto: 
narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo (que conduz à ação); 2.3. Identificação do 
interlocutor ou leitor preferencial do texto. 3. Tópicos de gramática contextualizada: 3.1. Norma da escrita 
padrão: acentuação gráfica; representação de certos fonemas, como /s/, /z/, entre outros; pontuação. 3.2. 
Cargo das classes de palavras: relações de concordância e regência nominal e verbal; flexão nominal e 
verbal. 3.3. Relações sintático-semânticas entre termos da oração e entre orações. 3.4. Relações de 
referenciação e substituição entre partes do texto.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Problemas de raciocínio lógico objetivando: 1) avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura 
lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações fictícias, bem como 
deduzir novas informações das relações fornecidas; 2) avaliar noções básicas dos seguintes assuntos: 
Sucessões, Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; Teoria dos Conjuntos; Análise Combinatória; 
Estatística e Probabilidade. 
 
CONHECIMENTOS DO SUS (PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS) 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: princípios, diretrizes. Legislação do SÚS: Lei Nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990; Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011. 
 
CONHECIMENTOS DE CLÍNICA MÉDICA (PARA TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS) 
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções: 
Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença intestinal inflamatória, pancreatites e 
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão 
arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do 
trato urinário GNDA, GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC. Doenças do 
colágeno: febre reumática, artrite reumática e LER. Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, 
leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide, meningoencefalite e 
dengue. Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho respiratório e 
digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireóide; Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, 
edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência 
hepática, insuficiência renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar; Envenenamentos agudos; Clínica 
do Traumatismo Craniano - TCE e AVC; Urgência em Saúde Mental; Dermatologia: Principais doenças 
de pele. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (PARA PROFESSOR DE TODAS AS DISCIPLINAS) 
Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 
9394/96 e legislação complementar. A Dimensão social das práticas pedagógicas: Estado, Política e 
Educação. Tendências Pedagógicas na Prática Escolar: Pressupostos teóricos, Correntes / Funções da 
Escola. Gestão Escolar: construção do projeto político-pedagógico. O currículo centrado na pedagogia das 
competências, na pedagogia dos projetos e na pedagogia inclusiva. A organização da escolaridade em 
ciclos. Aprendizagem significativa. Prática pedagógica: a relação professor/aluno; a construção de 
sequências didáticas: princípios e elementos norteadores. Recursos Didáticos. O uso de novas tecnologias 
na educação. A avaliação formativa no contexto do processo ensino-aprendizagem. A análise de erros. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ASSISTENTE SOCIAL  
1. O debate contemporâneo sobre o Serviço Social: as demandas sociais para a profissão. 2. Políticas 
sociais públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. 3. Avaliação de políticas sociais e de proteção 
ambiental. 4. Pesquisa e planejamento em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias 
qualitativas e quantitativas. 5. Assistência social com garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, 
Assistência Social e Previdência). 6. Prática profissional em diversos campos de atuação na Saúde Pública: 
Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social nas Condições e Relações do 
Trabalho. 7. O Assistente Social na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação 
multidisciplinar. 8. Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos em Serviço Social - articulação com a 
situação de intervenção. 9. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e 
interdisciplinaridade. 10. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 11. Noções básicas de 
psicopatologia. 12. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 12.1. Atuação do conselho tutelar. 13. 
Estatuto do Idoso e política estadual do idoso. 14. Lei orgânica da assistência social. 15. Política Nacional 
para a Integração da pessoa portadora de deficiência. 16. Visão histórica social da família: configurações 
familiares, família e parentesco. Família brasileira e realidade social. gênero, poder e sexualidade. 
intervenções psicossociais junto à família. 18. O assistente social na construção do projeto ético-político da 
profissão. 19. Ética e Legislação Profissional. 20. Noções de Administração Pública. 
 
ARQUITETO 
Projeto de Arquitetura: Conceitos básicos sobre projeto arquitetônico; Métodos e técnicas de desenho e 
projeto; Programa de necessidades físicas das atividades, incluindo organograma, fluxograma e diagrama de 
acessos; Funcionalidade, flexibilidade e adaptabilidade dos edifícios; Estudos de viabilidade técnico-
financeira; Informática aplicada à arquitetura; Controle ambiental das edificações (térmico acústico e 
luminoso); Legislação ambiental e urbanística aplicada ao projeto arquitetônico; Projetos complementares: 
especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico (instalações elétricas e hidrossanitárias; 
elevadores; ventilação/exaustão; ar condicionado; telefonia; prevenção contra incêndio). Programação, 
Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Obras: orçamento e composição de custos, levantamento de 
quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Projeto Urbano: Conceitos básicos sobre urbanismo e 
paisagem; Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico, de 
geoprocessamento e de informática aplicada ao urbanismo; Dimensionamento e programação dos 
equipamentos públicos e comunitários; Sistema viário (hierarquização, dimensionamento e desenho); 
Sistemas de infra-estrutura de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental 
(drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, coleta e destinação de resíduos sólidos); 
Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos - NBR 9050; Paisagismo, áreas verdes e arborização urbana. Planejamento e Gestão Urbana: 
Conceitos básicos sobre planejamento e gestão urbana; Estatuto da cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001 e 
posteriores alterações); Instrumentos de gestão urbana (como planos diretores, análise de impactos 
ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos e zoneamento 
ambiental); Legislação urbanística e ambiental federal, estadual e municipal aplicada à gestão urbana como 
Lei Municipal de Uso Ocupação do Solo - LUOS e a Lei do Parcelamento do Solo Urbana (Lei Federal nº. 
6766/1 979 e posteriores alterações); Sustentabilidade urbana (agenda habitat e agenda 21); Conservação 
integrada do patrimônio natural e construído municipal. Legislação e Perícia: normas técnicas e legislação 
profissional. 
 
AUDITOR FISCAL 
Direito Civil: 1. Pessoa Natural: conceito, personalidade, capacidade, domicílio. 2. Pessoa Jurídica: conceito, 
classificação, domicílio, responsabilidade, começo e extinção. 3. Dos Bens: conceito, características e 
classificação. 4. Fato Jurídico e Ato Jurídico: conceito. 5. Negócio Jurídico: conceito, classificação, 
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elementos, defeitos. 6. Contratos: conceito, formação, classificação. 7. Contratos de Compra e venda, 
permuta e doação, locação de coisas, empréstimos, prestação de serviços, empreitada e mandato. 8. Posse: 
conceito, classificação, efeitos, aquisição e perda. 
Direito Constitucional: 1. Constituição: conceito e classificação. Normas constitucionais. 2. Princípios 
Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 3. Direitos e Garantias 
Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos. 4. Direitos Sociais. 5. Organização do Estado: 
organização político-administrativa. 6. Administração Pública: disposições gerais, servidores públicos civis. 7. 
Os Municípios na Constituição de 1988. 8. Poder Legislativo: processo legislativo e fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. 9. Tribunais de Contas. 10. Controle de constitucionalidade das leis no Brasil. 
Direito Administrativo: 1. Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. 2. Regime Jurídico 
Administrativo: princípios constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro. 3. Organização administrativa da 
União, Estado, e Municípios: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; empresas 
públicas; sociedades de economia mista; entidades 
paraestatais. 4. Poder de Polícia: conceito, fundamento, objeto e finalidade. 5. Agentes Públicos: servidores 
públicos; organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; 
responsabilidades dos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores públicos. 6. Dos crimes contra a 
Administração Pública cometidos pelo Servidor Público (referência legal: Título XI, Capítulo I do Código 
Penal). 
Direito Tributário: 1. Direito Tributário: definição, natureza, conteúdo, fontes e relação com outros ramos do 
direito .2. Tributo e suas espécies. 3. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais, limitação do poder de 
tributar, impostos da União,dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; repartição das receitas 
tributárias. 4. Legislação Tributária: espécies normativas, normas complementares, vigência, aplicação, 
interpretação e integração. 5. Obrigação Tributária: disposições gerais, fato gerador, sujeito ativo, sujeito 
passivo: disposição geral, solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário. 6. Competência 
Constitucional de tributar: da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7. Indelegabilidade da 
competência tributária, delegabilidade da capacidade tributária ativa e limitações constitucionais da 
competência tributária. 8 .Responsabilidade Tributária: sucessores, terceiros e por infrações. 9. O Ilícito 
Tributário. 10. Crédito Tributário: disposições gerais; constituição: lançamento e suas modalidades; 
suspensão, extinção e exclusão; Prescrição e Decadência. 11. Restituição do Indébito Tributário. 12. A não-
incidência, Imunidade e Isenção. 13. Crimes contra a Ordem Tributária - Lei nº 8.137/90. 
Contabilidade Pública: 1. Conceito, objeto e regime. 2. Campo de Aplicação. 3. Receita e despesa pública: 
conceito, classificação econômica e estágios. 5. Receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias. 
Legislação Tributária de Serratalhada: 1. Do Sistema Tributário Municipal. 2. Das Infrações, Penalidades e 
demais Cominações Legais. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU: Da 
Incidência e do Fato Gerador, Isenção, Dos Contribuintes e Dos Responsáveis, Da Base de Cálculo, Das 
Alíquotas, Do Lançamento, do Recolhimento, Da Inscrição no Cadastro Imobiliário e das Multas. 4.Imposto 
Sobre Transmissão “Intervivos” de Bens e de Direitos a eles relativos - ITBI: Da Incidência e do Fato 
Gerador, Da Não-Incidência, Da Isenção, Dos Contribuintes e Dos Responsáveis, Da Base de Cálculo e das 
Alíquotas, Do Lançamento, Do Recolhimento, Das Obrigações Acessórias e Das Penalidades. 5. Taxa de 
Limpeza Pública: Da Incidência e do Fato Gerador, Isenção, Do Contribuinte, Da Base de Cálculo, Do 
Lançamento e Do Recolhimento. 6. Contribuição de Iluminação Pública (Lei nº 2433/2002): Da Incidência e 
do Fato Gerador, Isenção, Do Contribuinte, Da Base de Cálculo, Do Lançamento e Da Arrecadação. 7. 
Contribuição de Melhoria: Da Incidência e do Fato Gerador, Da Não-Incidência, Isenção, Dos Contribuintes e 
dos Responsáveis, Da Base de Cálculo, Do Lançamento e Do Recolhimento. 8. Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza -ISS: Da Incidência e do Fato Gerador, Da Não-Incidência, Isenção, Dos Contribuintes e 
dos Responsáveis, Do Local Da Prestação Do Serviço, Da Base de Cálculo e das Alíquotas, Do 
Arbitramento, Da Estimativa, Do Lançamento, Do Recolhimento, Das Obrigações Acessórias. 9. Taxas de 
Licença e de Serviços Diversos: Da Incidência e do Fato Gerador, Isenção, Das Obrigações Acessórias, da 
Inaptidão da Inscrição e do Cancelamento da Licença. 10. A Administração Tributária: Da Fiscalização, Da 
Competência, Do Auditor do Tesouro Municipal, Do Regime Especial de Fiscalização. 11. Da Atualização e 
Juros de Mora: 12. Da Dívida Ativa. 13. Do Procedimento Fiscal Administrativo. 
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Auditoria Contábil/Fiscal: 1. Definição, natureza e finalidade. 2. Normas de auditoria: gerais e relativas à 
execução do trabalho. 3. Análise Contábil: de relações, índices e tendências. 4. Análise e avaliação do 
controle interno. 5.Procedimentos e técnicas básicas de auditoria. 6. Evidência de auditoria: classes, 
suficiência e fidedignidade. 7. Relatório de auditoria. 
Contabilidade Geral: 1. Princípios contábeis fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade pela resolução CFC nº 750/93, publicado no DOU de 31/12/93, Seção I, pág. 21.582). 2. 
Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido). 3. 
Diferenciação entre capital e patrimônio. 4. Equação fundamental do patrimônio. 5. Representação gráfica 
dos estados patrimoniais. 6. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 7. Conta: conceito. Débto, 
crédito e saldo. Teorias, função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. 8. Apuração de 
resultados. Controle de estoques e do custo das vendas. 9. Sistema de contas; plano de contas. 10. 
Provisões em geral. 11. Escrituração. Conceito e métodos. Lançamento contábil: rotina e fórmulas. Processo 
de escrituração. Escrituração de operações financeiras. Escrituração de operações típicas. 12. Livros de 
escrituração: obrigatoriedade, funções, formas de escrituração. Erros de escrituração e suas correções. 13. 
Sistema de partidas dobradas. 14. Balancete de verificação. 15. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e 
apresentação. Conteúdos dos grupos e subgrupos. 16. Classificação das contas. Critérios de avaliação do 
ativo e do passivo. Levantamento do balanço, de acordo com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por 
Ações). 17. Demonstração do resultado do exercício: estrutura, característica e elaboração, de acordo com a 
Lei nº 6.404/76. 18. Apuração da receita líquida. Apuração do lucro bruto e do lucro líquido.Destinação do 
lucro: participação, imposto de renda e absorção de prejuízos.19. Demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados: forma de apresentação, de acordo com a Lei nº 6.404/76. 20. Transferência do lucro líquido 
para reservas. Dividendo mínimo obrigatório. 21. Capital de giros: origens e aplicações. 
Direito Financeiro. 1. Direito financeiro: conceito e objeto. Competência legislativa: normas gerais e 
específicas. Lei nº 4.320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 2. orçamento 
público: natureza jurídica; princípios; vedações. Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual. Créditos Adicionais. Processo Legislativo. 3. Receita Pública: 
Classificações. Recitas originária e derivada; estágios; dívida ativa. 4. Despesa pública: classificação: estágio 
da despesa. Programação financeira. Regime Contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios 
anteriores. Precatórios judiciais. 5. Crédito Público: disciplina constitucional dos créditos e empréstimos 
públicos; classificação dos créditos públicos; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Competência 
do Senado Federal sobre dívida pública. 
 
ANALISTA DE SISTEMA  
Bancos de dados: modelo relacional, formas normais, SQL, modelagem e projeto de bancos de dados. 
Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, segurança, integridade, concorrência, 
gerenciamento de transações e recuperação após falha; Processos de software: RUP e XP; Levantamento, 
análise e gerenciamento de requisitos; Modelagem orientada a objetos; Principais diagramas UML; Estrutura 
de dados e algoritmos: tipos básicos de dados, listas, conjuntos, pilhas, filas, árvores e algoritmos de busca e 
de ordenação; Linguagens de programação: Java e Delphi; Tecnologia Java para Web: Sevlets e JSP; 
Gerência de projetos: PMBOK e uso do aplicativo Microsoft Project. 
 
BIOMÉDICO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Bioquímica: controle de qualidade: lei de Lambert-Beer, curva e fator 
de calibração; Padrões; Fotometria: conceitos gerais, fotocolorimetria e espectrofotometria; Fotometria de 
chama; Dosagens bioquímicas no sangue: métodos enzimáticos; Eletroforese: definições de termos técnicos, 
materiais e reagentes; Proteínas, lipoproteínas e hemoglobina; Técnicas de imunoeletroforese e 
interpretação; Enzimologia clínica. 2. Parasitologia: Colheita; Métodos de concentração para exame 
parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, Baerman, Ritchie, Stoll, Graham; Identificação de protozoários 
intestinais; Identificação de ovos, larvas e formas adultas de helmintos intestinais; Colheita e métodos de 
coloração para o exame parasitológico: esfregaço em camada delgada; Gota espessa; Identificação de 
plasmódios e filárias no sangue; Profilaxia das doenças parasitárias; Ciclo evolutivo dos protozoários e 
helmintos. 3. Imunologia: princípios de Imunologia e Imunoquímica; Imunidade inata e adquirida; Imunidade 
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celular; Imunidade humoral; Sistema HLA; Sistema Complemento; Automação no Laboratório de Imunologia; 
Reações antigeno-anticorpo; Reações sorológicas para sífilis; Provas sorológicas para doenças reumáticas; 
Provas de aglutinação nas doenças infecciosas, imunoglobulinas; Reações de imunofluorescência; Dosagens 
HIV (teste rápido e Elisa). 4. Uroanálise: colheita, conservantes, exame qualitativo: caracteres gerais, 
propriedades físicas; Exame Químico: elementos normais e anormais; Sedimentoscopia: sedimento 
organizado; Estudo de componentes anormais; Cálculos Renais. 5. Bacteriologia: Esterilização: métodos 
físicos: princípios e tipos; Métodos químicos: princípios e tipos; Coleta de amostras para exames; Métodos de 
coloração; Meios de cultura: condições gerais de preparo, armazenamento, provas de controle de qualidade; 
Isolamento e identificação de bactérias de interesse médico: estafilococus, estreptococus, neisserias, 
enterobacteriaceae, bacilos gram-negativos não fermentadores, bacilos gram-positivos não-esporulados, 
espiroquetas e bastonetes em espiral; Microbactérias, Clamydias; Determinação de sensibilidade das 
bactérias aos antimicrobianos. 6. Hematologia: colheita; Anticoagulantes; Contagem de células: leucócitos, 
hemácias, plaquetas; Automação em hematologia; Determinação de hemoglobina: método da 
oxihemoglobina e cianohemoglobina; Determinação de hematócrito; Índices hematimétricos; 
Hemossedimentação: Wintrobe, Westergreen; Coloração de células: método de Wright e Giemsa; Coloração 
e contagem de reticulócitos; Pesquisa de hemácias falciforme; Leucograma; Coagulograma: tempo de 
coagulação, tempo de sangramento, fragilidade capilar, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina 
parcial ativado, tempo de trombina, pesquisa de células LE, alterações dos leucócitos, alterações das 
hemácias e das plaquetas: interpretação do hemograma. 7. Biossegurança no Laboratório: práticas de 
biossegurança; Barreiras primárias e equipamentos protetores; Seleção e aquisição de materiais e 
reagentes; Descontaminação, esterelização, desinfecção e antissepsia; Tratamento do lixo laboratório: 
estoque, acondicionamento, descarte; Prevenção dos acidentes de laboratório; Normas e condutas de 
emergência nos acidentes de laboratório. 8. Hormônios: Coleta, conservação de amostras e métodos de 
dosagens dos hormônios da glândula tireoide, glândulas adrenais e gônadas. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
1 - Lazer e Qualidade de vida; 2 - Qualidade de vida e motricidade; 3 - Qualidade de vida e beleza estética; 4 
- O direito ao lazer físico esportivo e as políticas públicas; 5 - Lazer meio ambiente e atividade física; 6 - O 
mito da atividade física e saúde; 7 - Educação física e saúde coletiva; 8 - Significados da atividade física em 
caminhantes; 9 - Terceira idade e corporeidade; 10 - Educação física e o mundo vivido. 
 
ENFERMEIRO  
1. Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. 2. Assistência de Enfermagem aos  pacientes nas doenças 
infecto contagiosas. 3. Assistência de Enfermagem aos  pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativas 
aos sistemas cardiovascular,  gastrointestinal, respiratório, renal, musculoesquelético, neurológico e 
endócrino. 4. Atuação do Enfermeiro em unidade de ambulatório, centro cirúrgico, centro de material e 
esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar. 5. Assistência de Enfermagem na Saúde 
Mental. 6. Reforma Psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 7.Reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 8. Álcool, 
Tabagismo, outras drogas e redução de danos. 9. Noções de Saúde Coletiva: Programa Nacional de 
Imunização, Indicadores de Saúde, Vigilância Sanitária: conceito histórico, objetivos, funções importantes na 
Saúde Pública; Noções de processo administrativo e sanitário, Programas de saúde e Fundamentos de 
Epidemiologia. 10. Enfermagem na Saúde da Mulher. 11. Enfermagem na Saúde da Criança, do 
Adolescente e da Terceira Idade. 12. Enfermagem em situações de Urgência e de Emergência. 13. 
Administração de medicamentos, sondagens nasogástricas, enteral e vesical, Material descartável; órtoses e 
próteses; Prevenção e tratamento das feridas(curativos). 14. Gerenciamento dos resíduos de Serviços de 
Saúde. 15. Assistência integral às pessoas em situações de risco. Violência contra a criança, o adolescente, 
a mulher e o idoso.16. Ética e Legislação Profissional. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
1. Horticultura Geral: Classificação, Propagação, Sementeiras. Olericultura: Instalação de horta, principais 
cultura, roseiras. Fruticultura: Classificação, Poda das plantas frutíferas. 2. Fertilidade e Adubação: 
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Nitrogênio, fósforo e potássio, matéria orgânica, Ph e micronutrientes, índices de salinidade, acidez e 
alcalinidades, Fertilizantes. 3. Irrigação por aspersão e infiltração 4. Drenagem dos solos. 5. Práticas de 
conservação do solo. 6. Viveiro de plantas ornamentais e Arborização: Benefícios, características, 
especificações técnicas de plantio, podas e controle de pragas e doenças. 7. Tratos culturais e fitossanitários 
em hortas, pomares e viveiros. 8. Tecnologia de produtos agropecuários. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Topografia: Levantamento Planoaltimétrico; Perfis e curvas de nível; Erros. Materiais de construção civil: 
Aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem, tecnologia do 
concreto; Aço; Madeira; Materiais cerâmicos. Mecânica de solos: Origem e formação; Índices físicos; 
Caracterização e propriedades; Pressões; Prospecção geotécnica; Permeabilidade e percolação; 
Compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques; Resistência ao cisalhamento; 
Empuxos de terra, estruturas de arrimo, estabilidade de taludes, fundações superficiais e fundações 
profundas. Resistência dos materiais: Tensões e Deformações - Lei de Hooke; Flexão simples; Flexão 
composta; Tensões de cisalhamento devido ao esforço cortante; Flambagem. Análise estrutural: Esforços 
seccionais: esforço normal, esforço cortante torção e momento fletor; Relação entre esforços; Apoios e 
vínculos; Diagrama de esforços; Estudos das estruturas isostáticas (vigas, pórticos e 
treliças).Dimensionamento do concreto armado: Características mecânicas e reológicas do concreto; Tipos 
de aço para concreto armado; características mecânicas do aço; aderência; ancoragem e emendas em 
barras de armação; Dimensionamento de seções retangulares sob flexão e cisalhamento; Dimensionamento 
de pilares; Detalhamento de armação em concreto armado. Instalações prediais: Instalações elétricas; 
Instalações hidráulicas; Instalações de esgoto. Fiscalização: Controle de materiais (cimento, agregados 
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); Controle de fabricação e 
montagem de estruturas pré-fabricadas; Controle de execução de obras e serviços. 
 
ENGENHEIRO DE PESCA 
1. Princípios básicos da sustentabilidade na pesca e na aquicultura – peixes, camarões, ostra e mexilhão – 
(legislação ambiental relacionada com pesca e aquicultura, noções sobre zoneamento, noções sobre 
Cooperativismo, colônias de pesca, sindicato, trabalho participativo, etc). 2. Elaboração de projetos na área 
de pesca e aquicultura (princípios para a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social). 3. Implantação 
e execução de projetos na área de aquicultura continental (limnologia, manejo nutricional e sanitário, 
espécies mais cultivadas, cálculo de biomassa crítica e econômica, acompanhamento de cultivo, piscicultura 
em tanque-rede e viveiro). 4. Implantação e execução de projetos na área de pesca (cubagem de 
embarcações e propulsão adequada, diversas artes de pesca e embarcações, localização de cardumes, 
dinâmica populacional da ictiofauna, controle de desembarque). 5. Processamento, higiene e manipulação do 
pescado (conservação do pescado no gelo, salga, filetagem, boas práticas de conservação, transporte, 
propriedades organolépticas, etc.). 6. Noções de Gestão do Agronegócio, da administração rural e aspectos 
recentes do desempenho da pesca/aquicultura. 7. Atualidades políticas, econômicas e sociais. 8. Direitos e 
garantias fundamentais (artigo 5º da Constituição Federal). 9. Geopolítica do Estado de Pernambuco. 10. 
Noções Gerais de Desenvolvimento Sustentável e Gestão Sócio-Ambiental. 11. Associativismo e 
Cooperativismo: Direitos e Garantias fundamentais individuais e coletivas; Participação Popular. 12. Noções 
Gerais de Políticas Públicas; Políticas Públicas para Agricultura Familiar; Políticas Agrárias e a Reforma 
Agrária no Brasil. 13. Formas de Organização da Produção; Geração de Emprego e Renda. 
 
FARMACÊUTICO 
Conhecimentos específicos - Farmacologia: Farmacocinética: Absorção, distribuição e eliminação de 
fármacos. Farmacodinâmica: Mecanismos de ação de fármacos. Princípios básicos da toxicologia: 
tratamento de intoxicações. Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. 
Autacóides. Fármacos utilizados no sistema urinário, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, reprodutor 
e hematopoéitico. Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e antiparasitária. Vitaminas. Farmacotécnica: 
Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos, drágeas e cápsulas. Formas 
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões e aerossol. Soluções, extratos, 
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tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas: supositórios, colírios e 
injetáveis. Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de fármacos, estabilidade, preservação e 
aditivos utilizados em medicamentos. Boas Práticas de Fabricação e controle de qualidade na produção de 
medicamentos. Farmácia hospitalar: Controle de infecções hospitalar; uso racional de antibióticos 
terapêuticos e profiláticos, técnicas de esterilização e desinfecção. Estrutura organizacional e funções da 
farmácia hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento, manipulação, distribuição e informações sobre 
medicamentos. Estudo de utilização de medicamentos. Farmácia Clínica. Nutrição Parenteral, Quimioterapia 
antineoplásica e manipulação de outras misturas intravenosas. Farmacovigilância. Biossegurança: 
equipamentos de proteção individual e equipamentos de contenção, mapas de risco. Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Legislação Farmacêutica: Regulamento técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Nutrição Parenteral. Medicamentos 
genéricos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.  
 
FISCAL AMBIENTAL 
Introdução à Ecologia: Ecologia: conceitos; Componentes abióticos dos ecossistemas; Componentes bióticos 
dos ecossistemas; Hábitat e nicho ecológico. O fluxo de energia e o ciclo da matéria nos ecossistemas: O 
ciclo da água; O ciclo do gás carbônico; O ciclo do oxigênio; O ciclo do nitrogênio. Biomas: Os biomas 
terrestres; A fitogeografia do Brasil. Quebra do equilíbrio ambiental; Alterações bióticas; Alterações abióticas. 
Poluição e contaminação do meio ambiente: Conceito de poluição; Poluição das águas; Poluição do ar; 
Poluição do solo. Princípios de conservação da natureza: Ação predatória do homem; Impacto ecológico das 
grandes obras; O planejamento como solução para os problemas ecológicos. Noções sobre reciclagem e 
tratamento de resíduos sólidos e líquidos: Origem dos resíduos; Consequência do lançamento de resíduos à 
biosfera: reciclagem e poluição; Compostos biodegradáveis e não biodegradáveis; Tratamento biológico dos 
resíduos biodegradáveis. Impacto ambiental. Preservação ambiental. Os sistemas naturais: hidrografia: 
Hidrografia: as águas no planeta. O desenvolvimento e a questão ambiental: Os movimentos de defesa do 
meio ambiente. A origem dos rios. Características gerais dos rios. A rede hidrográfica. A rede hidrográfica 
brasileira: A hidrografia brasileira; As bacias hidrográficas. Geologia e geomorfologia. Pedologia. Clima. 
Remanescentes de vegetação. Fauna de vertebrados. Legislação Ambiental Pertinente. Legislação 
Ambiental Municipal. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias, síndromes coronarianas, miocardiopatias, doença 
arterial periférica. Glomerulopatias, insuficiência renal, obstruções e infecções urinárias, neoplasias do trato 
urinário. Doenças inflamatórias, parasitárias e neoplásicas do esôfago, estomago duodeno e colons. 
Hemorragias digestivas. Pancreatite. Icterícias. Ascites. Diarreias. Hepatites. Cirrose. Osteoartrite. Artrite 
reumatoide. Gota. Lúpus eritematoso sistêmico. Esclerodermia. Miopatias inflamatórias. Vasculites. Infecções 
osteoarticulares. Terapia antimicrobiana. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de 
imunodeficiência adquirida. Hanseníase. Leptospirose. Dengue. Leishmanioses. Endocardites. Febre de 
origem indeterminada. Cefaleias. Acidentes vasculares cerebrais. Parkinsonismo. Demências. Morte 
cerebral. Pneumonias. Tuberculose. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Asma. Neoplasias do pulmão e da 
pleura. Obesidade. Diabetes melitus. Doenças da tireoide e paratireoides. Osteoporose. Insuficiência adrenal. 
Síndrome de Cushing. Distúrbios do metabolismo lipídico. Anemias. Leucemias. Linfomas. Mieloma. 
Distúrbios da hemostasia. Distúrbios do equilíbrio ácido – básico e hidro eletrolítico. Interações 
medicamentosas e efeitos colaterais dos medicamentos utilizados em Medicina Interna. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
Estadiamento do câncer genital e mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia endometrial. Carcinoma do 
endométrio. Câncer de ovário. Síndrome do climatério. Osteoporose pós-menopáusica. Distúrbios do sono no 
climatério. Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal. Fisiologia menstrual. Amenorreia. 
Disfunção menstrual. Anovulação crônica. Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. Endometriose. 
Hiperprolactinemia. Tumor de ovário com atividade endócrina. Citopatologia genital. Lesões benignas da 
vulva e da vagina. Lesões benignas do colo uterino. Cervicites. Infecção do trato genital inferior pelo HPV: 
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Diagnóstico e tratamento. Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior. 
Corrimento genital. Infecção genital baixa. Salpingite aguda. Dor pélvica crônica. Doenças benignas do útero. 
Prolapso genital e roturas perineais. Incontinência urinária de esforço. Infecção urinária na mulher. Bexiga 
hiperativa. Câncer de mama. Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação). Lesões não 
palpáveis de mama: diagnóstico e conduta. Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama. Neoplasias 
benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filoides. Alteração funcional benigna da mama. 
Mastites e cistos mamários. Fluxos papilares. Mastalgias cíclicas e acíclicas. Procedimentos invasivos em 
mastologia. Ultrassom de mama: indicação e técnica. Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e 
ultrassom. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Aparelho auditivo: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do ouvido externo e suas complicações; 
Patologias do ouvido médio e suas complicações; Patologias do ouvido interno e suas complicações; Nariz e 
Seios da Face: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do nariz e seios da face. Faringe: Anatomia, 
Fisiologia, Semiologia e Patologias da faringe. Laringe: Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da 
laringe. Emergências otorrinolaringológicas. 
 
MÉDICO – PSIQUIATRA 
Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer). Observação Psiquiátrica: anamnese, 
exame somático, exame mental e exames complementares. Transtornos mentais orgânicos. Álcool, 
Tabagismo, outras Drogas e redução de danos. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
Transtorno do Humor. Transtornos neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes. Terapêuticas 
Biológicas em Psiquiatria. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente ocorrendo na 
infância e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos centros de 
atenção psicossocial e nos programas de saúde diversos. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica 
assistencial em Saúde Mental: superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 
compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência integral às pessoas 
em situação de risco. 
 
MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO 
Epidemiologia do Câncer de Cabeça e Pescoço no Brasil e no mundo. Qualidade de vida e comorbidades. 
Aspectos nutricionais nos pacientes de cabeça e pescoço. Anatomia, embriologia, histologia, fisiologia, 
semiologia; avaliação inicial do trauma em região de cabeça e pescoço. Abscesso cervical: fisiopatologia, 
semiologia, semiologia armada e tratamento. Anatomia das fáscias do pescoço. Tumores de partes moles, 
carcinoma de lábio, tumores benignos e malignos da boca, cistos da cavidade oral, tumores da orofaringe, 
tumores da hipofaringe, tumores malignos nasais e sinusais, tumores nasofaringe, tumores da órbita, leões 
pré malignas e malignas da laringe, tumores do espaço laterofaríngeo, tumores das glândulas salivares, 
massas congênitas da região cervical, metástases cervicais, linfomas de cabeça e pescoço, tumores da 
cabeça e pescoço na infância. Infecções dos espaços profundos do pescoço. Punção aspirativa por agulha 
fina. Acesso às vias aéreas. Ressecções de tumores de pele. Técnicas de ressecção dos tumores de lábio e 
boca. Ressecção das glândulas salivares em tumores benignos e malignos. Laringectomias parciais e totais. 
Esvaziamentos cervicais. Reconstrução em cirurgia de cabeça e pescoço. Complicações em cirurgia de 
cabeça e pescoço. Radioterapia e quimioterapia em tumores de cabeça e pescoço. Tireoide: embriologia, 
anatomia, patologia e cirurgia. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 
diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, 
radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. 
Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 
profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e 
tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e 
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tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. 
Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas 
e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, 
métodos diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, Dermatite atópica, Dermatite seborreica, Eczema 
numular, dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada, Dermatite de estase, Líquen simples 
crônico. Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela, Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo, hidradenite 
supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase, Leishmaniose, Blastomicose. Micoses 
superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor. Infecções 
parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva migrans. Dermatoviroses: Verrugas, Molusco contagioso. 
Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: Acne, Rosácea, Dermatite perioral, Hipertricose, 
Alopecia, Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo. Erupções eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase Rósea, 
Líquen plano. Reações inflamatórias da pele: Erupções por drogas, Necrólise Epidérmica Tóxica, Eritema 
polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma Anular, Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. 
Derrnatite herpetiforme. Alterações da corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. 
Alterações da pigmentação: Hípopigmentação: Albinismo, Vítiligo, hipopigmentação inflamatória, 
Hiperpigmentação. Alterações da sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus 
displásicos, lipomas, angiomas, Granuloma piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma, 
Queratoacantoma, Quelóide. Tumores malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinocelular, 
Melanoma, Sarcoma de Kaposi. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
Hipófise e hipotálamo: Hipofisite linfocitária: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; 
Síndrome de sela vazia: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Adenomas hipofisários: 
prolactinomas, produtor de GH e ACTH; Diabetes insípidus: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e 
tratamento; Hipopituitarismo: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento. Diabetes melitus: 
Classificação e diagnóstico; Fisiopatologia; Tratamento do diabetes melitus tipo 1 e tipo 2; Coma 
hiperosmolar: fisiopatologia, causas, avaliação clínica e laboratorial e tratamento; Cetoacidose diabética: 
fisiopatologia, causas, avaliação clínica e laboratorial e tratamento; Nefropatia diabética: classificação, 
avaliação diagnóstica e tratamento; Neuropatia diabética: classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; 
Retinopatia diabética : classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; Doença arterial coronariana e 
diabetes; Pé diabético: abordagem clínica, rastreamento (screening), classificação do risco, prevenção e 
tratamento. Tireóide: Tireoidites: etiologia, diagnóstico clinico e laboratorial e tratamento; Hipertiroidismo: 
etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Hipotiroidismo: etiologia, diagnóstico clínico e 
laboratorial e tratamento; Carcinomas diferenciados de tireóide: classificação, tratamento e seguimento; 
Nódulos tiroidianos: etiologia, avaliação laboratorial e manuseio; Doenças osteometabólicas: Osteoporose: 
fisiopatologia, classificação, avaliação diagnóstica e tratamento; Hiperparatiroidismo e Hipoparatiroidismo: 
Causas, diagnóstico e tratamento; Osteomalacia: classificação, diagnóstico diferencial e tratamento; Doença 
de Paget: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e seguimento. Adrenal: Síndrome de 
Cushing: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; Feocromocitoma: diagnóstico clínico e 
laboratorial e tratamento; Hiperaldosteronismo primário: diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento; 
Insuficiência adrenal: etiologia, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento. 
Obesidade: Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento. Dislipidemia: Classificação e tratamento. 
Hipoglicemias: etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
1 Hemorragia varicosa e não-varicosa. 2 Esofagite por cândida, herpes e citomegalovírus. 3 Esôfago de 
Barrett. 4 Neoplasias de esôfago. 5 Estenose esofágica. 6 Uso de corantes em endoscopia. 7 Doença 
ulcerosa péptica. 8 Neoplasia gástrica precoce e avançada. 9 Gastrite. 10 Helicobacterpylori. 11 Lesões 
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subepiteliais. 12 Ecoendoscopia. 13 Pólipos. 14 Desinfecção do endoscópio. 15 Sedação em endoscopia. 16 
Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 
 
MÉDICO GERIATRA 
1. Semiologia do idoso 2. Envelhecimento e mudanças orgânicas na velhice 3. Epidemiologia, fatores de 
risco e medidas de prevenção para doença cardiovascular, neoplasias, diabetes, doenças da tireóide, 
dislipidemia, climatério, anemias e obesidade no idoso 4. Manifestações incomuns (atipias) das doenças na 
velhice 5. Avaliação clínica do paciente idoso 6. Uso de fármacos no idoso 6. Prevenção de doenças e 
fragilidades no idoso 7. Prevenção da iatrogenia no idoso 8. Prevenção, diagnóstico, avaliação laboratorial, 
tratamento e critérios de encaminhamento das principais doenças primárias e secundárias do sistema 
cardiovascular: hipertensão arterial, aterosclerose e fatores de risco para doença cardiovascular, hipotensão 
ortostática, arritmias, doença arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose 
venosa profunda, insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, hemorróidas, 
varizes; do sistema respiratório: asma brônquica, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 
tuberculose; do sistema digestivo: diarréias agudas e crônicas, hepatites, colecistite, estomatites, gastrites, 
hérnia de hiato, colelitíase, hemorragia digestiva, constipação, doença diverticular do cólon; do sistema 
geniturinário: infecção urinária, insuficiência renal, cólica nefrética, obstrução urinária, doenças da próstata, 
disfunção sexual, incontinência urinária; do sistema neurológico: cefaléias agudas e crônicas, acidente 
vascular encefálico, distúrbios do sono, depressão, delirium, síndromes extrapiramidais, síndromes 
parkinsonianas, tremor essencial, doença de Parkinson, neuropatias periféricas, doença de Alzheimer e 
outras demências; do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo: Osteoporose, neoplasias, distúrbios da 
cognição e comportamento, osteoartroses, doença de Paget, polimialgia reumática e arterite de células 
gigantes; do sistema imunológico: principais afecções otorrinolaringológicas, oftalmológicas e dermatológicas 
no idoso 9. Fragilidade, trauma, cuidados clínicos e psicossociais dos idosos 10. Qualidade de vida e 
objetivos terapêuticos no idoso. 11.  Quedas, síncope e vertigens no idoso; síndrome da imobilização; úlceras 
de pressão; Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso. 12. Avaliação pré-operatória do idoso. 13.  Medicina 
preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização, atividade física, rastreamento de doenças) 
14. Princípios de reabilitação geriátrica. 15. Emergências em geriatria 16. Assistência domiciliar ao idoso. 17. 
Problemas éticos e legais em medicina geriátrica 18. Cuidados paliativos. 
 
MÉDICO MASTOLOGISTA 
1. Fisiopatologia mamária; Procedimentos ambulatoriais em mastologia 2. Diagnóstico clínico em mastologia: 
imagens e técnicas de biopsia, diagnóstico semiológico, mamografia, ecografia, doppler colorido, citologia e 
microbiopsia 3. Quimioprevenção: conceitos básicos de quimioterapia antineoplasica e radioterapia nas 
neoplasias malignas da mama 4. Epidemiologia do carcinoma de mama: descritiva e análitica, avaliação e 
conduta no risco 5. Patologias mamárias benignas: diagnóstico e tratamento 6. Prevenção para o carcinoma 
de mama 7. Patogênese para o carcinoma de mama, carcinomas não infiltrantes da mama, carcinomas 
infiltrantes da mama: histopatologia, parâmetros diagnósticos e morfológicos; tratamento clínico de pessoas 
com história de carcinoma de mama na família; proliferação celular e plóidia; anticorpo monoclonais no 
diagnóstico, prognóstico e terapia; novas abordagens terapêuticas para o carcinoma de mama 8. Marcadores 
tumorais; classificação TNM e estadiamento; terapia do carcinoma primário de mama - tratamento cirúrgico, 
conservador e radical 9. Quadro clínico e tratamento do carcinoma de mama localmente avançado e 
inflamatório 10. Carcinoma de mama e gravidez 11. Tumores malignos não epiteliais: diagnóstico e 
tratamento; prevenção e terapia das complicações. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
1. Anatomia, fisiologia e patologia: da órbita, das pálpebras, das vias lacrimais, da musculatura intrínseca e 
extrínseca ocular, da conjuntura e esclera, de córnea, da úvea, do cristalino, da retina, das vias ópticas, 
refração ocular; 2. Pressão intraocular; 3. Urgência em Oftalmologia; 4. Mecanismo de ação de drogas 
usadas em Oftalmologia; 5. Sistema Visual; 6. Saúde Pública em Oftalmologia; 7. Níveis de atenção e de 
prevenção em saúde ocular; 8. Epidemiologia das doenças oculares; 9. Epidemiologia, diagnóstico, 
tratamento e programa de controle do tracoma e da escocercose; 10. Epidemiologia, anatomia e fisiologia 
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das doenças extraoculares; 11. A lente (cristalino) 12. Glaucoma; 13. Uveítes; 14. Doenças da retina; 15. 
Estrabismo; 16. Angiografia Fluoresceínica; 17. Deontologia; 18. Refração; 19. Terapêutica médica e 
cirúrgica; 20. Exames complementares em oftalmologia (angiofluoresceinografia, campo visual, 
ultrassonografia); 21. Políticas Públicas de Saúde: atribuições e objetivos; 22. Situação sanitária, 
organizacional e gerencial da saúde: organização social da saúde, sistema de saúde municipal, diagnóstico 
epidemiológico e vigilância sanitária. 23. Programas especiais de saúde; 24. Sistemas de financiamento dos 
serviços de saúde. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
1. Afecções ortopédicas comuns na infância; 2. Epifisiólise proximal do fêmur; 3. Poliomielite: fase aguda e 
crônica. 3.1. Osteomielite aguda e crônica; 4. Pioartrite; 5. Tuberculose óteo-articular; 6. Paralisia obstétrica; 
7. Ortopedia em geral; 7.1. Branquialgias; 7.2. Artrite degenerativa da coluna cervical; 7.3. Síndrome do 
escaleno anterior e costela cervical; 7.4. Ombro doloroso; 7.5. Lombociatalgias. 8. Artrite degenerativa da 
coluna lombo-sacra; 8.1. Hérnia de disco; 8.2. Espondilose. 9. Tumores ósseos benignos e malignos; 10. 
Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. 10.1. Fratura da pélvis; 10.2. Fratura do acetábulo; 
10.3. Fratura e luxação dos ossos dos pés; 10.4. Fratura e luxação dos joelhos. 
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
Bases físicas da ultrassonografia. Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de 
partes moles. Noções básicas de Doppler. Ultrassonografia intervencionista. Habilitação para realização de 
exames de abdômen total, partes moles, articulações, ginecológico e obstétrico, incluindo transvaginal e 
mama. Ultrassonografia do abdômen superior: fígado, vesícula biliar, vias biliares intra e extra-hepática, 
pâncreas, baço, rins, suprarrenais e demais estruturas retroperitonais. Ultrassonografia obstétrica: anatomia 
normal do feto, gravidez do 1o trimestre, idade gestacional, placenta, aborto, retardo do crescimento 
intrauterino, anomalias fetais. Ultrassonografia ginecológica: anatomia da cavidade pélvica, útero: ovários, 
massa pélvica, endometriose, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica. Protocolos clínicos, e diretrizes 
terapêuticas do Ministério da Saúde. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
Embriogênese e anomalias congênitas do trato urinário; Doenças sexualmente transmissíveis; Infertilidade; 
Infecções do trato gênito urinário; Distúrbios neuromusculares da bexiga; Impotência sexual; Lítiase urinária; 
Oncologia do aparelho gênito urinário; Traumatismo urinário; Métodos diagnósticos em urologia. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
1. Controle da vigilância sanitária sobre: abastecimento de água; da coleta e destino de excretos; do 
saneamento da zona rural; das águas pluviais e de drenagem; da localização e condições sanitárias dos 
abrigos destinados a animais; 2. Dos serviços de saúde; 3. Do controle de infecção hospitalar; sangue e 
hemoderivados; dos cemitérios, crematórios, necrotérios e locais destinados a velórios; da higiene e da 
alimentação; da proteção dos alimentos; dos estabelecimentos destinados ao comércio e à indústria de 
gêneros alimentícios; do controle do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos; da vigilância sanitária e epidemiológica; dos vetores, outros animais e seus reservatórios; do lixo, 
coleta e destinação. 
 
NUTRICIONISTA 
1. Administração de serviços de alimentação; 2. Fundamentos da administração; 3. Funções Administrativas; 
4. Serviços de alimentação: objetivos e características; 5. Nutrição normal de dietética: 5.1. Dieta norma: 
definição, leis da alimentação, aplicação de requerimentos e recomendações de energia e nutrientes para 
avaliação e planejamento de dietas; 5.2. Anamnese alimentar: definição, elementos que a integram, hábitos e 
tabus alimentares. 5.3. Método de cálculos dietéticos; instrumentos: método técnico e prático, percentual de 
adequação; 5.4. Avaliação, planejamento e cálculo de dietas ou cardápios para: adultos, idosos, desportistas, 
gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolares e escolares, adolescentes, coletividades sadias. 6. Nutrição em 
saúde pública: 6.1. Padrões de referências, conceito forma de apresentação, padrões em uso no Brasil; 6.2. 
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Diagnóstico antropomédico: indicador peso/idade, vantagens e desvantagens do seu uso, interpretação; 6.3. 
Faixas etárias indicadas para seu uso; 6.4. Atenção primária de saúde: conceito, características e ações 
básicas de saúde; 6.5. Vigilância do crescimento e desenvolvimento, vantagens e indicador utilizado, 
interpretação. 
 
PEDAGOGO 
1. Ética Profissional. 2. Papel do pedagogo na equipe interdisciplinar. 3. A construção do conhecimento a 
partir das necessidades dos usuários da assistência social. 4. Teorias do processo de aprendizagem. 5. 
Avaliação de programas educacionais. 6. Projetos educativos interdisciplinares. 7. Psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem. 
 
PROCURADOR MUNICIPAL 
Direito Constitucional: 1. Da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificação; supremacia da 
constituição. 2. Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. 3. Princípios fundamentais 
constitucionais. 4. Poder constituinte: poder constituinte originário e derivado; limites ao poder de emenda; 5. 
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais; direitos sociais. 6. Das garantias 
constitucionais. 7. Direito de nacionalidade: espécies, formas de aquisição e perda da nacionalidade; 
tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. 8. Direitos políticos: direito de voto, elegibilidade 
e direitos políticos negativos. 9. Organização do Estado e dos poderes: Organização político-administrativa; 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal; repartição de competências. 10. Poder legislativo: Congresso 
Nacional, suas casas legislativas e funções; comissões parlamentares de inquérito, Tribunais de Contas. 11. 
Processo legislativo: conceito, conceitos, classificação; processo legislativo ordinário e espécies normativas. 
12. Poder executivo: Presidente e Vice-Presidente da República; modo de investidura e posse no cargo de 
Presidente da República; Ministros de Estado. 13. Poder Judiciário: órgãos, composição dos Tribunais; 
funções e garantias do Poder Judiciário. 14. Ministério Público: posicionamento constitucional, princípios, 
funções e garantias do Ministério Público. 15. Controle de Constitucionalidade: conceito, requisitos, espécies; 
controle preventivo e repressivo; o controle difuso e suas peculiaridades; controle concentrado; o regime 
jurídico das seguintes ações constitucionais: ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de 
Inconstitucionalidade interventiva, ação de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de 
constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 16. Ordem Econômica e 
Financeira: princípios gerais da atividade econômica; das propriedades na ordem econômica; sistema 
financeiro nacional. 17. Ordem social: da seguridade social; saúde, previdência e assistência social. 18. 
Precatórios. 
Direito Administrativo: 1. Conceito, fontes e princípios administrativos: 2. Organização Administrativa: 
Poderes e funções (típicas e atípicas), administração direta e indireta; autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista; órgãos públicos. 3. Poderes e deveres do administrador público. 4. 
Poderes administrativos. 5. Atos administrativos: conceito, elementos constitutivos, atributos, classificação, 
espécies, atos vinculados e atos discricionários, formas de extinção. 6. Serviços públicos: conceito, 
competência, classificação, princípios; execução direta e indireta; permissão e concessão (Lei 8.987, de 
13/02/1995); o regime das Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079, de 31/12/2004) e dos Consórcios 
Públicos (Lei 11.107, de 06/04/20005). 7. Licitação: a Lei nº 8.666/93 e suas modificações; princípios da 
licitação; modalidades; exceções ao dever de licitar; licitação dispensada, dispensável e inexigível; 
procedimento; instrumento convocatório, habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação; 
extinção; recursos. 8. Contratos administrativos: conceito, classificação, cláusulas exorbitantes, duração do 
contrato, inexecução do contrato: culposa e sem culpa (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e 
força maior), espécies de contratos, causas de extinção; convênios. 9. Servidores públicos: normas 
constitucionais; regime jurídico, cargos públicos; espécies, formas de provimento e vacância; acesso aos 
cargos, empregos e funções públicas; estabilidade, aposentadoria e pensão; 10. Responsabilidade do 
servidor público: princípios de natureza ética com estatura constitucional; moralidade e improbidade 
administrativa; o regime da Lei 8.429, 02/06/1992; 11. Domínio público: conceito, classificação e uso dos 
bens públicos; características e espécies. 12. Intervenção do Estado na Propriedade: servidão administrativa, 
requisição, ocupação temporária, limitações administrativas, tombamento e desapropriação. 13. Processo 
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Administrativo: Classificação, objeto, princípios, processo administrativo disciplinar; etapas, sindicância e 
inquérito administrativo. 14. Responsabilidade patrimonial da Administração Pública. 15. Controle da 
Administração Pública: Tipos e formas de controle; controle administrativo, legislativo e judiciário. 16. 
Servidores Públicos: agentes púbicos; cargo, emprego e função; acesso aos cargos, empregos e funções 
públicos; provimento e vacância dos cargos públicos; sistema remuneratório dos servidores públicos; direito 
de greve e de associação sindical; proibição de acumulação de cargos; aposentadoria do servidor público; 
estabilidade; direitos e deveres; responsabilidade civil. 17. Entidades Paraestatais e Terceiro Setor: serviços 
sociais autônomos; entidades de apoio; organizações sociais; organização da sociedade civil de interesse 
público. 
Direito Tributário: 1. Normas gerais de direito tributário: conceitos e espécies de normas tributárias, 
vigência, aplicação, interpretação, integração. 2. Princípios constitucionais tributários: legalidade, igualdade, 
capacidade contributiva, irretroatividade, proibição de confisco, anualidade e anterioridade. 3. Princípios que 
regem a função do fisco. 4. Relação jurídica tributária: conceito, natureza, relação jurídica tributária material e 
formal. 5. Obrigação tributária: fato gerador da obrigação tributária; conceito, subsunção, espécies; elemento 
objetivo do fato gerador; aspecto material, temporal e quantitativo; elemento subjetivo do fato gerador; sujeito 
ativo, passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário, contribuinte e responsável tributário. 
6. Crédito tributário: conceito. Constituição: o lançamento: características, eficácia, efeitos, atributos, 
princípios e modalidades do lançamento. Suspensão: conceito, moratória, depósito, reclamações e recursos 
administrativos, liminares em mandado de segurança e em outras demandas. Extinção: pagamento e suas 
modalidades; imputação, consignação, pagamento indevido, compensação, transação, remissão; prescrição 
e decadência. Exclusão: conceito, isenção, natureza, classificação, princípios, direitos fundamentais, 
renúncias de receita, interpretação e revogação das isenções, anistia. Garantias do crédito tributário: 
conceito, privilégios, preferências. Fiscalização do crédito tributário. 7. Sistema tributário nacional: conceito, 
classificação, princípios gerais; competência tributária; limitações ao poder de tributar. 8. Os tributos: 
conceito, classificação; impostos federais, estaduais e os municipais; especificidades e princípios inerentes a 
cada imposto; taxas: conceito, requisitos constitucionais, princípios e espécies; contribuição de melhoria: 
fundamentos, conceito e elementos do fato gerador; contribuições sociais. Impostos Municipais. 
Direito Financeiro: 1. Direito financeiro: conceito e objeto. Competência legislativa: normas gerais e 
específicas. Lei nº 4.320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 2. Orçamento 
público: natureza jurídica; princípios; vedações. Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual. Créditos Adicionais. Processo Legislativo. 3. Receita Pública: 
Classificações. Recitas originária e derivada; estágios; dívida ativa. 4. Despesa pública: classificação: estágio 
da despesa. Programação financeira. Regime Contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios 
anteriores. Precatórios judiciais. 5. Crédito Público: disciplina constitucional dos créditos e empréstimos 
públicos; classificação dos créditos públicos; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Competência 
do Senado Federal sobre dívida pública. 
Direito Civil: 1. Da lei: conceito e características; da elaboração; vigência; cessação da eficácia; 
classificação; aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação das leis. 2. Das Pessoas: noção de 
pessoa; pessoas físicas: começo e fim da pessoa; capacidade jurídica e capacidades de fato, absoluta e 
relativamente incapazes; emancipação, da individualização das pessoas; direitos da personalidade; 
ausência; pessoas jurídicas: conceito; elementos; classificação; domicílio; das pessoas jurídicas de direito 
privado: início; sociedades e associações; das Fundações. 3. Bens: classificação; espécies. 4. Fato jurídico: 
conceito e classificação; negócio jurídico: manifestação de vontade; classificação; da inexistência, nulidade e 
anulabilidade dos negócios jurídicos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades. 5. Prescrição e 
decadência. 6. Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações 
líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. Teoria da 
imprevisão. 7. Dos contratos. Disposições gerais. Da extinção dos contratos: exceção do contrato não 
cumprido e da resolução por onerosidade excessiva. Das várias espécies de contrato: compra e venda; 
doação; empréstimo - comodato e mútuo; prestação de serviço; empreitada; depósito; mandato; transação. 
Locação de imóvel residencial ao empregado e direito de retomada. Do enriquecimento sem causa. 8. Posse, 
Conceito, Classificação, Aquisição, Efeitos e Perda. Propriedade: Conceito, Aquisição, Efeitos e Perda. 
Direitos de vizinhança, Condomínio geral e Condomínio Edifício, Superfície Servidões, Usufruto, Habilitação, 
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Direitos do promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese 9. Empresa. Conceito. Do empresário e do 
exercício da empresa. Da sociedade: disposições gerais, espécies, direitos, obrigações e responsabilidades: 
da sociedade e dos sócios. Liquidação, transformação, incorporação, fusão e cisão. Do estabelecimento: 
institutos complementares, prepostos. Sociedade Limitada: disposições preliminares, quotas, administração, 
deliberação dos sócios, aumento e redução do capital, resolução da sociedade em relação a sócios 
minoritários. Dissolução: modos e efeitos. Da sociedade cooperativa. 10. Hierarquia, integração e 
interpretação da lei. Métodos de interpretação. Analogia, Princípios Gerais do Direito e Eqüidade. 11. Da 
responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios.  
Direito Processual Civil: 1. Princípios constitucionais e gerais de processo civil. 2. Normas de direito 
processual civil: natureza jurídica, fontes, interpretação. Direito processual intertemporal. 3. Jurisdição: 
voluntária e contenciosa, conceito e distinção. Órgãos da jurisdição. 4. Ação: conceito, natureza jurídica, 
classificação, elementos e condições. Prescrição. 5. Processo: conceito, natureza jurídica e princípios 
fundamentais. Pressupostos processuais. Atos processuais: classificação, lugar, tempo, prazo, forma e 
comunicação. Preclusão. Nulidades. 6. Citação, intimação e notificação. 7. Sujeitos do processo: partes e 
procuradores, deveres e responsabilidades. Capacidade e legitimidade. Substituição processual. 8. 
Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Formas de intervenção. 9. Juiz e auxiliares da Justiça. 
10. Ministério Público. 11. Pessoa jurídica de direito Público no processo civil. Especificidades. 12. 
Competência: conceito e critérios determinantes. Em razão do valor, material, funcional e territorial. 
Competência absoluta e competência relativa. Modificação da competência. Declaração de incompetência e 
conflito de competência. Competência internacional. 13. Formação, suspensão e extinção do processo. 14. 
Procedimentos: ordinário, sumário, especiais. 15. Processo cautelar. Medidas cautelares nominadas e 
inominadas. 16. Petição inicial: requisitos, inépcia e indeferimento. 17. Pedido: cumulação e espécies. 18. 
Valor da causa e impugnação. 19. Tutela antecipada e tutela específica. 20. Respostas do réu. Contestação, 
reconvenção, exceção e ação declaratória incidental. 21. Revelia e seus defeitos. 22. Julgamento conforme o 
estado do processo. 23. Audiência preliminar e audiência de instrução e julgamento. 24. Prova: princípios 
gerais, sistema, espécies e procedimentos probatórios. Provas, indícios, presunção e regras do ônus da 
prova. 25. Sentença. 26. Coisa julgada material e formal. 27. Duplo grau de jurisdição. 28. Do Processo nos 
Tribunais. Incidente de uniformização de jurisprudência. Controle concentrado e controle difuso de 
constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Efeitos. 
Reclamação Constitucional. Homologação de sentença estrangeira. Ação rescisória. 29. Recursos: conceito, 
juízo de admissibilidade e de mérito, requisitos de admissibilidade e efeitos. Apelação. Agravos. Embargos 
infringentes. Embargos de Declaração. Embargos de divergência. Recurso Ordinário, recurso especial e 
recurso extraordinário. Prequestionamento. 30. Reclamação e correição. 31. Liquidação de sentença. 32. 
Título executivo judicial e extrajudicial. 33. Execução: regras gerais e espécies. 34. Embargos do devedor. 
35. Embargos de terceiro. 36. Lei de Execuções Fiscais e a execução de dívida ativa da Fazenda Pública. 
37. Mandado de segurança. 38. Ação popular. 39. Habeas data. 40. Mandado de injunção. 41. Ação de 
desapropriação (Dec. lei 3.365/41). 42. Ação civil pública. 43. Ação declaratória e declaratória incidental. 44. 
Ação monitória. 45. Ação de usucapião. 46. Ações possessórias. 47. Ação de nunciação de obra nova. 48. 
Ação demarcatória. 49. Ação de despejo, revisional de aluguel e ação renovatória. 50. Ação de consignação 
em pagamento. 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: 1. A Emenda Constitucional 45/04 e a Nova Competência 
da Justiça do Trabalho. 2. Relação de trabalho latu sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário, avulso. 
Diferenças entre contratos de trabalho, locação de serviços e empreitada. 3. Relação de emprego. Sujeitos. 
Conceito de empregado e de empregador. Cooperativas de mão-de-obra. 4. Grupo Econômico. Sucessão de 
empregadores. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Comissões de Conciliação Prévia. 5. 
Terceirização Lícita e Ilícita. Responsabilidade. Art. 71 da Lei Federal nº: 8.666 e Verbete de Súmula nº: 
331/TST. 6. Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, caracterização. Dos efeitos do 
contrato: direitos, deveres e obrigações das partes. Dos poderes do empregador. Indenização por dano moral 
e material. 7. Da suspensão, interrupção, alteração e rescisão do contrato de trabalho. Da cessação do 
contrato. Aposentadoria, Força Maior. Factum principis. Despedida Indireta. Falta grave. Justa causa. Pedido 
de demissão. Homologação. Quitação. Eficácia Liberatória. Verbete de Súmula nº: 330/TST. 8. A Fazenda 
Pública perante a Justiça do Trabalho. Prerrogativas Processuais. Decreto-Lei nº: 779/69. Do reexame 



 
   GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Rua Agostinho Nunes de Magalhães,125 – Nossa Senhora da Penha –– Serra Talhada – PE - CEP: 56.903-
510 CNPJ: 10.282.945/0001-05. - fone: (87) 3831 – 1156 

 
 

necessário. Isenção de Custas. O Poder Público como empregador. Contrato de trabalho nulo. Verbetes de 
Súmula nº: 685/STF e 363/TST. 9. Jornada de trabalho. Períodos de descanso. Trabalho em horas 
extraordinárias, noturno, insalubre e perigoso. Remuneração e salário. Adicionais. Gratificações. Férias. 13º 
salário. Aviso Prévio. Multa do art. 467 e 477/CLT. 10. Normas especiais de tutela do trabalho da mulher e do 
adolescente. O aprendiz. O estagiário. Trabalho Infantil. Penalidades. Os Conselhos Tutelares e os Direitos 
da Criança e do Adolescente. Mãe Social. 11. Estabilidades decenal e especiais. Despedida do empregado 
estável. Inquérito para apuração de falta grave. Efeitos da despedida arbitrária: readmissão e reintegração. 
Despedida Obstativa. FGTS. Seguro Desemprego. 12. Prescrição e Decadência. 13. Direito Processual do 
Trabalho. Princípios, Autonomia, Fontes, Peculiaridades, Interpretação, Integração, Eficácia. 14. Organização 
da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência de seus órgãos. O Ministério 
Público do Trabalho. 15. Partes, procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. 
Assistência Judiciária. jus postulandi. Dever de probidade processual. 16. Atos, termos e prazos processuais. 
Comunicação dos atos processuais. Vícios do ato processual. Nulidades: extensão, princípios, momento da 
arguição, declaração e efeitos. 17. Da Demanda trabalhista. Dissídio individual. Procedimento comum e 
sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. Litispendência. A 
tramitação prioritária do estatuto do idoso. Da tutela jurisdicional  
 
PSICÓLOGO 
1. Psicologia Social e Comunitária. 2. Transgressão e identidade: as diferentes visões e atuações 
profissionais no campo da psicologia. 3. Exclusãi social: principais visões e modos de atuação. 4. Dinâmica 
de Grupo: teorias, estratégias de intervenção. 5. O psicólogo e o trabalho interdisciplinar. 6. Teorias da 
personalidade. 7. Entrevistas, laudos e parecer psicossocial. 8. O trabalho social na família. 9. Ética em 
Psicologia – Código de Ética Profissional. 10. Psicopatologia. 11. Teorias e Técnicas psicoterápicas. 12. 
Psicologia da família: ciclos de vida, álcool e outras drogas, abuso sexual, violência doméstica; gênero; 
sexualidade; adoção; nascimento; separação; casamento; luto; gravidez; homossexualismo; estudo dos tipos 
de família. 13. Saúde Mental – Reforma Psiquiátrica. 
 
AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 
Noções Básicas de: Epidemiologia: conceito; história; prevenção de doenças; objetivos principais. Fatores 
predisponentes ao aparecimento de doenças, prevenções. Mortalidade, letalidade; índices de mortalidade; 
Indicadores de saúde. Expectativa de vida, coeficientes e índice utilizados em saúde pública. Doenças 
transmissíveis e não transmissíveis: distribuição das doenças e dos agravos à saúde coletiva. 
Conglomerados, endemias, epidemias, imunização. Vigilância Epidemiológica e vigilância sanitária - O 
Processo Epidêmico Sistema de Informação em Saúde e a Vigilância Epidemiológica - SUS: Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, 
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Doenças: Acidentes por animais 
peçonhentos, Dengue, Cólera, Doença de Chagas, Doenças Diarreicas Agudas, Doença Meningocócica, 
Esquistossomose Mansônica, Hanseníase, Hepatites Virais, Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose 
Visceral, Leptospirose, Malária, Meningites em Geral, Poliomielite, Raiva, Rubéola, 
Sarampo, Sífilis Congênita, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Tétano Acidental, Tuberculose. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ LDBN 9395/96. ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Psicologia do Desenvolvimento: Desenvolvimento psicológico na infância e adolescência 
(Desenvolvimento cognitivo, da linguagem, social, moral, da personalidade, inteligência). Construção 
simbólica na criança. A família e sua influência no desenvolvimento das crianças. Teorias da Aprendizagem: 
Concepção genético-cognitiva da aprendizagem (Desenvolvimento e aprendizagem. Equilibração. O papel da 
interação social). Concepção sócio-histórica da aprendizagem. A dimensão social do desenvolvimento 
humano (A interação social e a aprendizagem, Zona de Desenvolvimento Proximal - Z.D.P., processo de 
internalização das funções psicológicas superiores, mediação cultural, formação de conceitos). Inclusão e 
humanização do espaço escolar. Política e Educação. 
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PROFESSOR I (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS/ 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS/ PROFESSOR DO 
1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
Etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. 
Avaliação. Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. Diferentes linguagens da criança. 
Jogos, brincadeiras e psicomotricidade Convivência e interação social. O professor como mediador. 
Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Abordagem holística 
dos conteúdos do ensino fundamental, séries iniciais: Alfabetização: concepções de aquisição do 
conhecimento. Métodos de alfabetização. Letramento e suas implicações para a alfabetização. Alfabetização 
e enfoque globalizador do conhecimento. Trabalhando com histórias, com livros e revistas, com 
dramatização, com desenho infantil. (verso, ritmo, canção, sons do corpo, cantigas, parlendas, adivinhas). 
Imagens. A criança e a aquisição do conceito numérico (numeralização: articulação da linguagem e do 
cotidiano infantil com a construção de conhecimentos matemáticos). Educação Física, Ciências naturais e 
alfabetização. Rotina da sala de aula. Brincar e aprender. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. A arte na 
escola: desenho, teatro, música, pintura. Construção das noções de espaço, tempo e grupo. Língua 
portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita. O texto: apreensão de ideias básicas e 
acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho 
com a linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. 
Linguagem: variação linguística; interlocução. O professor, o aluno e o processo de elaboração de textos 
escritos. Matemática: a construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em diferentes bases. 
Resolução de problemas. Metodologia do ensino de matemática. Ciências: água, ar e solo – características 
físicas, químicas e biológicas e suas relações nos ecossistemas. Sol – fontes de energia e processos 
energéticos vitais na natureza. Transformações dos materiais na natureza. Seres vivos – suas relações e 
interações ambientais, cadeia e teia alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, 
reprodução e sexualidade. Meio ambiente. Impactos ambientais – manejo e conservação. Lixo. Poluição. 
Estudos sociais: Economia e política no Brasil. Principais problemas socioeconômicos, desigualdades 
regionais no Brasil de hoje. Brasil e estado de Pernambuco: principais aspectos geográficos e econômicos. 
Espaço e tempo: localização, organização, representação. Tempo físico. Linha de tempo. Mapas e globo 
terrestre.  
 
PROFESSOR II (Língua Portuguesa) - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
- Leitura e construção do sentido de textos verbais e não-verbais: pressupostos, implícitos, inferências. 
Concepções de linguagem e língua: funções da linguagem, norma culta e variedades lingüísticas, relação 
entre oralidade e escrita. Texto: textualidade, coerência e coesão, a intertextualidade na leitura e na 
produção de textos. Gêneros textuais (capacidade de linguagem dominante): narrar, relatar, argumentar, 
expor e descrever ações; tipos de discurso do texto narrativo. A escrita: 1- Aspectos fonético-fonológicos, 
convenções ortográficas (ortografia, acentuação e pontuação), a pontuação como recurso que possibilita a 
articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido; 2 - 
Aspectos morfossintáticos da língua: a) Morfológicos: Estrutura e formação das palavras, classes 
gramaticais; b) Sintáticos: Estrutura, relações e funções - frase, oração, período simples e composto; 
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, crase; c) - Recursos 
expressivos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: noção de conotação, denotação, 
polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambigüidade, campo semântico, hiponímia, 
hiperonímia. Figuras de linguagem e outros recursos expressivos. Os PCNs e o ensino de Língua 
Portuguesa. Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Matriz de Referência para o ENEM - 
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (Competências de área 1,5,6,7,8 e 9, e respectivos objetos de 
conhecimento). Literatura: Texto literário e texto não-literário. Gêneros literários. Literatura Portuguesa: 
Trovadorismo, novelas de cavalaria; Humanismo. Renascimento: Classicismo em Portugal. Primeiras 
manifestações literárias no Brasil. Barroco em Portugal e no Brasil. Arcadismo em Portugal e no Brasil. 
Romantismo em Portugal e no Brasil. Realismo em Portugal, Realismo e Naturalismo no Brasil. 
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Parnasianismo brasileiro. Simbolismo em Portugal e no Brasil. As vanguardas culturais européias. Pré-
Modernismo no Brasil. Modernismo em Portugal e no Brasil. Tendências contemporâneas. 
 
PROFESSOR II (MATEMATICA) – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
- Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica de argumentação, Diagramas lógicos, 
Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros. Representação 
Decimal de Número Real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, função injetora, 
função sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função 
composta, inversa de função. Representação Gráfica de uma Função. Funções Polinomiais. Estudo 
Completo das Funções Polinomiais de 12 e 2ª Graus. Funções Modulares. Funções Exponenciais e Funções 
Logarítmicas. Equações e Inequações de 12 e 2ª Graus, Modulares, Exponenciais e Logarítmicas. Sistemas 
de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem. 
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo, adição e 
multiplicação de probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e operações. 
Determinantes: conceito, cálculo e propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com 
seus conceitos, propriedades e adição de termos. Polinômios e Equações Polinomiais: adição, multiplicação 
e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de Equações Polinomiais. Teorema de D'alembert. 
Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: conceitos primitivos e postulados. 
Ângulos. Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. Teorema do 
Ângulo Externo e suas consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no 
Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras Planas Poligonais e Circulares. Geometria Espacial: conceitos 
primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume dos Principais Sólidos Geométricos. 
Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão Trigonométricas no Triângulo Retângulo. 
Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da circunferência e das 
cônicas. Noções de Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de frequências e gráficos. Os 
PCNs e o ensino de Matemática. 
 
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA) - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Dimensões históricas da Educação Física e sua inserção nos currículos escolares. Dimensões filosóficas, 
antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física, ao Esporte e ao lazer. Critérios de seleção e 
organização de conteúdos. Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A 
Educação Física no curso noturno. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e 
cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de 
Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, 
Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; 
Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; 
fundamentos das lutas; Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e 
aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica 
artística e rítmica desportiva; Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; 
danças populares urbanas; danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: atletismo, 
natação, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. 
Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico 
desportivas em esportes adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. 
Diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da criança, do adolescente e do adulto; princípios 
científicos do treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: Anatomia: Geral 
e Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e 
desenvolvimento motor. Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade Física 
para Grupos Especiais; Dopping; Primeiros Socorros. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. 
Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, 
conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação 
especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, 
ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Educação Física escolar e 
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cidadania; Educação Física, esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o sexismo. Corpo, 
sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Ordenamentos legais da educação física 
escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. Estatuto da 
criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990). 
 
ZOOTECNISTA  
1. Doença de Aujeszky. 2. Rinotraqueite Infecciosa Bovina. 3. Aborto eqüino a vírus. 4. Diarréia viral bovina. 
5. Febre aftosa. 6. Anemia infecciosa eqüina. 7. Pestes Suínas: Clássica e Africana. 8. Influenza eqüina. 9. 
Leucose bovina. 10. Parvovirose suína. 11. Colibacilose. 12. Samonelose. 13. Listoriose. 14. 
Campilobacteriose. 15. Mastite. 16. Carbúnculo. 17. Gangrenas. 18. Micoses superficiais e profundas. 19. 
Tétano. 20. Botulismo. 21. Ética e Legislação Profissional. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
1. Princípios Constitucionais: legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Probidade, Eficiência. 2. Noções de 
Administração Geral: Administração: Conceitos e Objetivos, Níveis Hierárquicos e Competências Gerenciais. 
Noções de Planejamento, Organização, Direção e Controle; 3. Noções de Documentação: Conceito, 
Importância, Finalidade, Fases do Processo de Documentação e Classificação; 4. Noções de Arquivo: 
Conceito, Tipo, Importância, Organização, Conservação e Proteção de Documentos; 5. Qualidade no 
Atendimento ao Público: Comunicabilidade, Apresentação, Interesse, Presteza, Eficiência, Tolerância, 
Descrição, Conduta e Objetividade. 6. Trabalho em Equipe: Personalidade e Relacionamento, Eficácia no 
Comportamento interpessoal. 9. Organização no Trabalho: O ambiente e sua organização; rotinas de 
trabalho; organização e utilização do material do escritório, de consumo e permanente. 10. O Protocolo: 
Recepção, classificação, registro e distribuição. 11. Informática básica: Windows, Word e Excel. 12. Técnicas 
de redação oficial: cartas, memorandos, circulares, ofícios, resoluções, avisos, alvarás, pareceres, 
despachos, etc. 
 
AGENTE FAZENDÁRIO  
Constituição Federal – Título VI – Capítulo I:  Do Sistema Tributário Nacional. CTN :1. Tributo. Conceito. 
Natureza Jurídica e Espécies.  2. Legislação Tributária. 3. Leis Complementares. 4. Leis Ordinárias. 5. 
Medidas Provisórias. 6. Leis Delegadas.  7. Tratados e Convenções Internacionais. 8. Decretos Legislativos 
do Congresso Nacional. 9. Resoluções do Senado Federal. Decretos. Normas Complementares.  10. 
Vigência. 11. Aplicação. 12. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. 13. Relação Jurídica 
Tributária: Elementos Estruturais. 14. Obrigação Tributária Principal e Acessória. 15. Fato Gerador. 16. 
Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade.  17. Capacidade Tributária. 18. Domicílio Tributário. 19. 
Responsabilidade Tributária: Conceito. Responsabilidade dos Sucessores, de Terceiros e por Infrações. 20. 
Crédito Tributário. 21. Conceito. 22. Lançamento: Modalidades. Hipóteses de Alteração.  23. Suspensão da 
Exigibilidade do Crédito Tributário: Modalidades. 24. Extinção do Crédito Tributário: Modalidades. 25. 
Pagamento Indevido. 26. Exclusão do Crédito Tributário. 27.  Isenção. 28. Anistia. 29. Garantias e Privilégios 
do Crédito Tributário. 30. Administração Tributária: Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas.  
 
AGENTE SOCIAL  
1. Mediação de Conflitos. 2. História Social da criança e da família. 3.  Desenvolvimento da criança e do 
adolescente. 4. Formas de violência contra a criança e o adolescente. 5. Características especiais dos maus 
tratos. 6. Exclusão social. 7. Sistema de Garantia de Direitos. 8. Proteção Integral: Políticas Integradas. 9. 
Conselho de Direitos: Conceito e Responsabilidades. 10. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. 
11. Ato Infracional e suas Vicissitudes. 12. Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 14. Estatuto da Criança e do Adolescente. 15. Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo. 
 
AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA 
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1. Princípios e diretrizes do SUS. 2. Ética e cidadania; 3. Aspectos epidemiológicos no Brasil, casos e 
notificações; 4. Noções de reconhecimento geográfico: tipos de marcações e elaboração de mapas e croquis; 
5. Vigilância em saúde; 5.1. Noções de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema 
imunológico; 5.2. Dengue: aspectos clínicos, tipos e respectivos tratamentos; 5.3. Dengue: teoria do trabalho 
de campo no combate ao mosquito; 5.4. Doença de chagas: aspectos clínicos, tratamento e profilaxia; 
6. Leishmaniose: aspectos clínicos e tratamento; 6.1. Leishmaniose: visceral e tegumentar, aspectos técnicos 
de combate ao vetor e coleta de material; 7. Doenças endêmicas: aspectos clínicos, tratamento, região 
endêmicas; 7.1. Doença de Chagas: aspectos técnicos do trabalho de combate do barbeiro; 7.2. Situação da 
doença de chagas e leishmaniose. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Identificação e uso de equipamentos: centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, 
autoclave e sistemas automatizados; Identificação e utilização de vidrarias; limpeza e preparo de matérias de 
laboratórios; Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
descontaminação e descarte de matérias; coleta e manipulação de amostras biológicas para exames 
laboratoriais: preparo do paciente, coleta de sangue, obtenção e amostras; sangue total, soro, plasma, urina 
fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, anticoagulantes: tipo e 
função, exames hematológicos, exames bioquímicos, exames imunológicos, exames parasitológicos, exames 
microbiológicos, noções gerais de histologia. 
 
CUIDADOR SOCIAL / CAACA 
Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96). Educação Popular. Educação e trabalho. 
Educação de Jovens e Adultos. Educação à Distância. Movimentos Populares e Sociais. 
Interdisciplinaridade. Educação popular e o papel das organizações não governamentais. 
 
DIGITADOR 
1. Conhecimentos básicos de microinformática e operação com microcomputadores tipo PC. 2. 
Conhecimentos básicos da arquitetura de um PC e seus periféricos. 3. Conhecimentos de Sistema 
operacional MS Windows XP. 4. Conhecimentos de Microsoft Word 2000 / 2003 para Windows. 5. 
Conhecimentos de Microsoft Excel 2000/2003 para Windows. 6. Internet - serviços: correio eletrônico, www; 
uso básico dos softwares internet explore e outlook. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96). Educação Popular. Educação e trabalho. 
Educação de Jovens e Adultos. Educação à Distância. Movimentos Populares e Sociais. 
Interdisciplinaridade. Educação popular e o papel das organizações não governamentais. 
  
ENTREVISTADOR SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
Conceito de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet/ Intranet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 
correio eletrônico; Noções do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel. Legislações sobre o Cadastro 
Único para Programas Sociais e o Programa Bolsa Família; Instrução Operacional SENARC/SNAS Nº 07, de 
22 de novembro de 2010; Orientações aos municípios e ao DF para a inclusão de pessoas em situação de 
rua no Cadastro Único para Programas Sociais; Relações Interpessoais; Relação com o Público; Noções de 
Postura e Ética Profissional; Qualidade no atendimento ao público; Formas de tratamento; A ética no serviço 
público. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e 
garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Tributário. O Estado e o 
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poder de tributar. Direito tributário: conceito; princípios; tributo. Código Tributário Nacional: normas gerais de 
direito tributário. Norma tributária: espécies; vigência; aplicação; interpretação. Obrigação tributária: conceito; 
espécies; fato gerador; sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. 
Crédito tributário: conceito; natureza; lançamento; revisão; suspensão; extinção; exclusão; prescrição; 
decadência; repetição do indébito. Responsabilidade; solidariedade; sucessão. Sistema tributário nacional; 
princípios gerais; limitação ao poder de tributar. Impostos. Repartição das receitas tributárias. Preços 
públicos, tarifas e taxas: distinção. Processo administrativo fiscal: consulta, contencioso administrativo. 
Processo Judicial Tributário: ações de iniciativa do fisco e ações de iniciativa do contribuinte. Ilícito tributário: 
conceito, ilícito administrativo tributário, ilícito penal tributário, sanções administrativa, penal, pessoais e 
patrimoniais. Inscrição na Dívida Ativa. Noções de Execução Fiscal – Lei 6830/80 e posteriores alterações. 
Impostos municipais - IPTU, ISS e ITBI; Taxas Contribuição de melhoria; Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 
101/00) - administração da Receita Pública - da previsão e da arrecadação tributária - renúncia de receita e 
medidas de compensação; Precatórios Judiciais; Conceitos e limites de Dívida Pública. Noções de Direito 
Penal: Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal.  
 
FISCAL DE CONTROLE URBANO  
1. Leitura e interpretação de plantas de projetos de Arquitetura. 2. Serviços Preliminares de Obra 
(Canteiro de Obras – instalação, dimensionamento, racionalização, organização; 3. Movimento de terra, 
formas, escoramento, armação e concretagem; Fundações superficiais e profundas. 3. Sistema de 
alvenaria (Materiais constituintes: elementos de argamassa, concreto, cerâmico, gesso, argamassas), 
Alvenaria de vedação; Alvenaria estrutural; Marcação, elevação e fixação; Inovações tecnológicas; 
(Normas técnicas). 4. Sistema de Instalações (hidráulicas, sanitárias e elétricas). 5. Sistema de Coberta 
(Materiais constituintes; Estrutura da coberta; Elementos de composição, esgotamento, iluminação e 
ventilação da coberta; Telhamento (fibrocimento, cerâmica, metálico, etc.); 6. Planejamento e controle da 
obra (Orçamento; Levantamento quantitativo e qualitativo de materiais; Composição de custo unitário, 
parcial e total; Medições; Elaboração acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra).  
 
TÉCNICO AGRICOLA 
1. Gestão: Administração Rural; Economia Rural; Comercialização Rural; Administração da Produção; e 
Gerenciamento e Difusão de Tecnologia. 2. Produção Agroindustrial: Matérias Primas na Agroindústria; 
Higiene Agroindustrial; Indústrias Rurais e Processamento Agroindustrial. 3. Produção Vegetal: Uso e Manejo 
do Solo; Climatologia; Desenvolvimento Vegetativo; Propagação e Plantio; Manejo de Pragas, Doenças e 
Plantas Daninhas; Uso adequado de agrotóxicos; Culturas (em especial, fruticultura), Planos de Colheita e 
Pós-Colheita; Horticultura; Edafologia Sustentável na Agricultura; Máquinas e Equipamentos na Agricultura. 
4. Conservação do solo e água. 5. Vigilância ambiental: conceito, atribuições; processo de degradação e 
parâmetros de qualidade ambiental, do solo da água e do ar; aspectos sociais econômicos, culturais e 
comportamentais envolvidos na questão da exploração dos recursos naturais; 6. Controle das principais 
zoonoses: tipos e características, vetores de doenças e níveis de população de animais. 7. Uso de 
pesticidas: a poluição do solo, da água, do ar e dos produtos agrícolas; boas práticas de produção na 
agricultura; manejo correto dos pesticidas e seus resíduos; 8. Biossegurança. 9. Resíduos urbanos: 
domésticos, dos serviços de saúde e industrial. 10. Educação Ambiental. 
 
TÉCNICO AMBIENTAL 
Principais formas de poluição e contaminação do ar, da água e do solo e seu efeito sobre o meio ambiente. 
Indicadores de Qualidade da água, ar e solo. Classificação dos Resíduos Sólidos. Processos de destinação 
final de resíduos sólidos. Noções de Tratamento de Efluentes líquidos. Recuperação de áreas degradadas, 
matas ciliares e controle da erosão. Educação ambiental, aspectos legais, histórico no Brasil e no mundo, 
principais conferências nacionais e internacionais; Sistema de Gestão Ambiental (Norma NBR/ISO 
14001/2006) Princípios e instrumentos para o Desenvolvimento Sustentável Lei Federal Nº 6938/1981, 
Decreto Federal Nº 99274/1990, Resoluções CONAMA: Nº 005/1993, Nº 023/1996, Nº 362/2005, Nº 
401/2008, Nº 416/2009, Nº 357/2005, Nº 397/2008, Nº 001/1986, Leis Estaduais: nº 12.916/05, nº 11.206/95, 
Nº 12008/01, Decretos Estaduais: nº 23941/02 e nº 21.972/99. 
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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; 
linhas utilizadas no desenho técnico (NBR 6492/94, NBR 8196/99, NBR 8403/84, NBR 10068/87, NBR 
13142/99). Escalas; projeto arquitetônico convenções gráficas, (representação de materiais, elementos 
construtivos, equipamentos, mobiliário); desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, 
planta de cobertura; detalhes; contagem; esquadrias (tipos e detalhamento);escadas e rampas (tipos, 
elementos, cálculo, desenho);coberturas (tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). 
Desenho de projeto de reforma – convenções.  Projeto e execução de instalações prediais – instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-condicionado. Estruturas- desenho de 
estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico – significado 
dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção. 
Topografia. Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, 
composições de custos, cronograma físico-financeiro). Programa Microsoft Excel no uso de Planilhas 
Orçamentárias. Desenho em AUTOCAD (Versões de 2000 para cima): menus, comandos, aplicações.  
 
TÉCNICO EM ELETRICIDADE 
Eletricista - Grandezas elétricas; Unidades de medidas elétricas; Instrumentos de medidas elétricas e suas 
ligações; Resistores, capacitores e indutores; Resoluções de circuitos elétricos em série, paralelo ou 
série/paralelo; Instalações elétricas; Transformadores elétricos; Choque elétrico; Proteção contra choque 
elétrico; Normas de segurança. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1. Anotações e registros de enfermagem. 2. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização 
de materiais. 3. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens, 
aspirações, nebulização, uso de aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no leito, peso 
mensuração, curativos, posição para exames, alimentações e colheita de material para exames. 4. 
Administração de medicamentos por via oral e parenteral. 5. Assistência de enfermagem em saúde pública: 
imunizações, teste tuberculínico, controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis: 
tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS, hepatite, meningite, dengue e leptospirose. 6. Assistência de 
enfermagem ao paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias, 
neoplasias, acidente vascular cerebral. 7. Assistência de enfermagem à mulher com doença ginecológica e 
prevenção, à gestante, parturiente e puérpera normais e patológicas. 8. Assistência de enfermagem à criança 
normal e portadora de diarreia, infecções respiratórias, desnutrição. 9. Ética e legislação profissional. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Trabalho em equipe de saúde e práticas em saúde da família; Conduta profissional; Princípios e diretrizes do 
SUS e as políticas públicas de saúde; Sistema Municipal de Saúde: estrutura, funcionamento e 
responsabilidades; Cultura popular, práticas tradicionais de saúde e a estratégia de saúde da família na 
atenção básica à saúde; Conceitos, importância e práticas de comunicação intersubjetiva e em educação 
popular; Família: socioantropologia e psicologia da família; moral, preconceitos e aceitação ativa da 
diferença; Eventos vitais e sociais: nascimento, infância, adolescência, maturidade e envelhecimento; 
adoecimentos e morte; casamento, separação e uniões familiares diversas; vida produtiva, aposentadoria e 
desemprego; alcoolismo, drogas e atos ilícitos e a abordagem familiar ou de redução de danos, etc; 
Acompanhamento de família e grupos sociais: conceito e práticas de educação popular em saúde. 
 
GUARDA MUNICIPAL  
Noções de Direitos Humanos: Histórico dos Direitos Humanos. A declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Violação dos Direitos Humanos. Segurança Pública e Cidadania.   
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Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil: Título I – Dos Princípios Fundamentais. Título II – 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Título III – Da Organização do Estado: Capítulo IV (arts. 29 a 31). 
Título V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. 
 
 


