
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO  
 

                                                                                    
 

1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A) NÍVEL SUPERIOR 
 
(Todos os cargos de nível superior, com exceção de Professor II:  Espanhol e 

Língua Portuguesa) 
 
I – Língua Portuguesa   
 
Compreensão e interpretação de textos. Conotação e denotação. Gêneros e tipos  
textuais. Funções de linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão e 
emprego das palavras variáveis. Morfossintaxe e semântica das palavras variáveis. 
Pronomes: morfologia, flexão e emprego. Flexão e emprego das formas verbais. 
Palavras relacionais e circunstanciais: valores semânticos no contexto. Análise do 
período e da oração, correspondência semântico- estrutural. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação.  
 

FARMACÊUTICO 
 
II – Conhecimentos Específicos  
Farmacologia: princípios básicos, drogas autônomas, drogas cardiovasculares, renais, 
drogas que agem no sistema nervoso central, drogas endócrinas, agentes 
quimioterápicos, drogas com ações importantes em músculos lisos. Farmacocinética: 
fatores que influenciam na absorção, distribuição, biotransformação e excreção das 
drogas: tempo de meia vida, volume aparente de distribuição, biodisponibilidade e 
clearence total. Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas e relação entre 
concentração da droga e efeito, drogas que atuam no sistema nervoso autônomo, 
drogas que atuam no sistema nervoso central. Analgésicos anti-piréticos e 
antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais). Drogas diuréticas. Drogas 
cardiovasculares: antianginosos, anti-hipertensivos, digitálicos. drogas que atuam no 
sistema gastrintestinal. Drogas que atuam no controle da diabetes. Drogas 
antiinfecciosas e antiparasitárias. Interações medicamentosas: medicamentos x 
medicamentos, medicamentos x alimentos. Farmacotécnica: preparação e tecnologia 
farmacêutica; vantagens e desvantagens: relação com as vias de administração. 
Princípios básicos: comprimidos, drágeas, soluções, emulsões, líquidos, xaropes, 
colírios, injetáveis, cremes, pomadas, supositórios, aerossóis e inalantes. 
radiofármacos. Desenvolvimento farmacotécnico. Controle de qualidade de produtos 
farmacêuticos e correlatos: testes químicos. Testes físico-químicos. Testes biológicos 
e microbiológicos. Farmacognosia. Legislação farmacêutica e âmbito profissional: 
código de ética da profissão farmacêutica: portaria 344 do ministério da saúde de 
12/05/1998. Portaria 3916/98 política nacional de medicamentos de 30/10/1998. 

 
NUTRICIONISTA 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Nutrição normal: definição, Leis da alimentação / requerimentos e recomendações de 
nutrientes - alimentação enteral e parenteral. Planejamento, avaliação e cálculo de 
dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e 
escolar, adolescente e coletividade sadia. Diagnósticos antropométricos: padrões de 
referência / indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação / avaliação 
nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de garrow). Distúrbios 
nutricionais (conceito, nomenclatura, classificação, fisiopatologia e tratamento). 
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Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato gastro-intestinal / glândulas anexas. 
Dietoterapia nas enfermidades renais. Dietoterapia nas enfermidades do sistema 
cardiovascular. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: diabete mellitus e 
dislipidemias. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-
calórica, anemias nutricionais. Vitaminas. Ácidos graxos. Aminoácidos. Lipídios. 
Terapia nutricional. Influência medicamentosa nos nutrientes corpóreos. Avaliação 
nutricional ao paciente portador de HIV. Gastos energéticos. Processo de digestão e 
vias de excreção de nutrientes. Microbiologia dos alimentos; conservação dos 
alimentos x legislação brasileira. Tecnologia dos alimentos, Educação nutricional, Ética 
e orientação profissional em nutrição, Administração de saúde publica, Nutrição em 
saúde pública.  

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Conhecimento da saúde: Constituição Federal de 1988 (título VII, Capítulo II, Secção 
II); Lei nº8.080/90 e Lei nº8.142/90. Normas operacionais de assistência à saúde – 
NOBS SUS/2002; norma operacional básica NOB/96. Choque. Diabettes mellittus. 
Hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Diarréias e vômitos. 
Parasitoses. Infecções do trato urinário. Infecções do trato respiratório. Hepatites 
virais. Dengue. DST’s. Doenças dispépticas – hemorragias disgestivas. Intoxicações e 
queimaduras. Manifestações das doenças metabólicas: Porfirias, amiloidose, 
esclerodermia, dermatomiosite, lupus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide, 
hipertireoidismo, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, hipoparatireoidismo e SIDA. 

 
VETERINÁRIO 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, 
médios e grandes) de interesse na produção de alimentos. Doenças de notificação 
obrigatória. Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: Boas práticas 
de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de 
controle (APPCC). Produtos de origem animal. Higiene de alimentos – zoonoses. 
Doenças transmitidas por alimentos. Legislação federal  – Inspeção de produtos de 
origem animal (RIISPOA). 
 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Fundamentos filosóficos e sócios antropológicos da Educação. Legislação 
Educacional vigente. Prática educativa. Projeto Político Pedagógico. Planejamento 
Participativo. Avaliação da Aprendizagem Escolar.  
 

PROFESSOR II: Educação Física 
 

II – Conhecimentos Específicos  
A Educação Física como componente curricular no Ensino Fundamental II: Função 
social, objetivos e características. A Educação Física no currículo escolar  organizada 
em ciclos de escolarização. Conteúdos da Educação Física: Jogo, Esporte, Ginástica, 
Dança e Lutas. Metodologia do Ensino da Educação Física. Planejamento e avaliação 
em Educação Física escolar. Esporte na escola: Conceitos, técnica, tática, regras e 
competição escolar. Avaliação do processo ensino-aprendizagem em Educação 
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Física. Educação Física e a LDB 9.394/96 e Lei 10.793/03. Educação Física e PCN’s. 
A saúde como tema transversal na escola: Conceitos, fundamentos, objetivos e 
finalidades.  
 
 
 

 
PROFESSOR II: Língua Portuguesa 

 
I – Conhecimentos Específicos  
Compreensão e interpretação de textos; gêneros literários; gêneros e tipos textuais. 
Funções de linguagem. Linguagem figurada. Conotação e denotação. Polissemia. 
Literatura: estéticas literárias (noções). Ortografia oficial e acentuação gráfica e tônica. 
Estrutura e processos de formação de palavras.  
Flexão e emprego das palavras e invariáveis. Elementos relacionais: valores 
semânticos. Coesão e coerência. Valores semânticos dos vocábulos no contexto. 
Sintaxe e semântica do período e da oração. O verbo e o pronome no contexto: 
emprego e flexões. Sintaxe de colocação; de concordância e de regência. Crase. 
Pontuação.  
 

PROFESSOR II: Língua Espanhola 
 

I – Conhecimentos Específicos  
1. Leitura de textos variados pertencentes aos diversos gêneros textuais: Domínio da 
gramática e do léxico; Interpretação textual; 
2. Classes gramaticais: Artigos definidos e indefinidos (as contrações e o artigo neutro 
LO); Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e 
interrogativos); Substantivos; Adjetivos;  Numerais;  Advérbios;  Preposições; 
Conjunções; Interjeições; Verbos (regulares e irregulares) e Perífrasis Verbales; 
3. Divergências léxicas: heterotônicos, heterogenéricos e heterossemânticos em 
relação à língua portuguesa; 
4. Apócope; 
5. Acentuação gráfica; 
6. Uso adequado de vocabulário; 
7. Expressões idiomáticas. 
 

PROFESSOR II: Geografia 
 

II – Conhecimentos Específicos  
O PLANETA TERRA: coordenadas geográficas, representações geográficas, 
principais movimentos e conseqüências. A ATMOSFERA, OS CLIMAS E A 
VEGETAÇÃO: estrutura, composição e importância da atmosfera; Elementos, fatores 
e tipos climáticos; As formações vegetais e o clima; Zonas bioclimáticas. A 
LITOSFERA: Estrutura interna da terra; As placas litosféricas; Relevo terrestre: 
Agentes endógenos e exógenos; Principais tipos de relevo, o relevo submarino; 
Rochas e solos: tipos, principais características. A HIDROSFERA: Distribuição das 
águas oceânicas; O ciclo hidrológico; Os principais movimentos do mar; Principais 
unidades do relevo submarino; Elementos determinantes da região de um rio; 
principais bacias hidrográficas do mundo. A POPULAÇÃO MUNDIAL: Crescimento e 
distribuição da população mundial; estrutura da população; migrações; população 
urbana e rural; urbanização. AS ATIVIDADES AGRICOLAS: Agricultura comercial e de 
subsistência no mundo tropical; Agricultura moderna nos países desenvolvidos; 
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Pecuária; Impactos ambientais das atividades agrícolas. Extrativismo vegetal e 
mineral. AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AS FONTES DE ENERGIA: Evolução da 
atividade industrial; fatores condicionadores das grandes concentrações industriais; 
Principais tipos de industria; Relação entre as atividades industriais e as principais 
fontes energéticas; impactos ambientais causados pela atividade industrial e pela 
produção de energia. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO: Os principais 
aspectos do quadro natural brasileiro; Os domínios morfoclimáticos; as pressões 
antrópicas sobre os grades biomas brasileiros; a população brasileira; a urbanização 
brasileira; Impactos ambientais da urbanização; A industrialização do Brasil; A 
economia agrária brasileira; Problemas da agricultura brasileira; O comercio interno e 
externo brasileiro; A divisão regional do Brasil; as grandes regiões brasileiras: 
aspectos naturais e sócio-econômicos; O Nordeste brasileiro. O Espaço Universal e o 
Espaço Terrestre: O Universo e a conquista Espacial; A Terra: Evolução e estrutura; A 
Terra: Características e Movimentos; A Deriva Continental a Tectônica de Placas; 
Minerais e Rochas da Crosta Terrestre; Os Solo; O Relevo Terrestre e seus Agentes; 
A Atmosfera e sua Dinâmica: O tempo e o clima; As grandes paisagens naturais da 
terra; Aspecto demográfico: Conceitos Demográficos fundamentais; Crescimento 
Populacional; Teorias Demográficas e Desenvolvimento Sócio-econômico; Distribuição 
Geográfica da População; Estrutura da População; Migrações Populacionais; 
Urbanização: Orientação, localização e representação da Terra; Como se localizar; 
Como representar a Terra. Organização Política e Sócio-Econômica do Mundo 
Contemporâneo: Panorama Político e Sócio-econômico do mundo atual; Os grandes 
conjuntos de Países; Organizações Econômicas e Militares. Aspectos Econômicos: 
Comércio; Transportes; Recursos Naturais e Extrativismo Mineral; Fontes de Energia; 
Indústria; Agricultura; Meio Ambiente e Poluição. O Homem e o Meio Ambiente: 
Poluição Ambiental. 
CONTEÚDO COMUM 

PROFESSOR II: História 
 

II – Conhecimentos Específicos  
 
1. HISTÓRIA GERAL 1.1. História – conceito e importância para a compreensão da 
sociedade 1.2. A economia da Antigüidade Oriental: aspectos econômicos, políticos, 
sociais e culturas das civilizações orientais. 1.3. As civilizações da Antigüidade 
Clássica 1.4. A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas 
conseqüências, a economia e a sociedade feudal; o papel da Igreja; as civilizações 
bizantina e mulçumana; a decadência do feudalismo. 1.5. O renascimento e suas 
manifestações nas artes e nas ciências; a ilustração; as reformas religiosas. 1.6. A 
expansão marítimo-comercial e a posse da América pelos europeus. A ação 
colonizadora das nações européias. 1.7. A formação do Estado Moderno e o 
Absolutismo 1.8. Os fundamentos do Iluminismo e as Revoluções burguesas na 
Inglaterra e na França. As etapas da Revolução Francesa e o governo de Napoleão 
Bonaparte. 1.9. O processo de independência das colônias européias da América. Os 
problemas enfrentados pelas nações americanas no século XIX. A guerra de 
Sucessão 1.10. Os avanços da Ciência e da Tecnologia e a Revolução Industrial; 
conseqüências sociais e políticas. 1.11 A concordância imperialista, a questão do 
nacionalismo e na Guerra de 1914-1918. 1.12. As idéias socialistas e a Revolução de 
1917 na Rússia. 1.13. O fascismo, o nazismo e a Segunda guerra Mundial 1.14. A 
descolonização da África e da Ásia. 1.15 A revolução Chinesa e o desenvolvimento do 
Japão. 1.16. A revolução Cubana e os movimentos libertadores da América. 1.17. A 
globalização e as teorias econômicas e sociais 1.18. A organização guerrilheira e o 
tráfico de drogas. 1.19. Conflitos e contradições no século XX – A nova ordem mundial 
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1.20. As diversas manifestações culturas do século XX. 1.21. O século XXI – O futuro 
é o presente?! 1.22. Acontecimentos sociais, econômicos e culturais da atualidade. 
 
 2. HISTÓRIA DO BRASIL 2.1. Características das organizações econômica e social 
dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu 2.2. Teorias do território 
brasileiro e dos indígenas e a pré-história brasileira. 2.3. Os fundamentos da 
colonização portuguesa. 2.4. As formas de controle administrativo adotadas na colônia 
por Portugal. As disputas entre as metrópoles européias e a presença estrangeira no 
Nordeste e no Brasil. 2.5. As manifestações culturais no Brasil Colônia. 2.6. As crises 
do sistema colonial e os movimentos precursores da Independência. A decadência da 
mineração e a Inconfidência Mineira de 1789. As revoltas nativistas e separatistas e os 
movimentos de libertação nacional. 2.7. O processo de independência: transferência 
do governo português para o Brasil, a Revolução Pernambucana; reflexos no Brasil da 
Revolução de 1820 em Portugal; O Sete de Setembro. 2.8. O Primeiro Reinado 2.9. A 
instabilidade do período regencial e as revoltas do período 2.10. O segundo reinado 
2.11. O longo processo da abolição da escravatura 2.12. A crise da Monarquia e a 
Proclamação da República 2.13. A cultura brasileira nos séculos XIX e XX. 2.14. A 
crise da monarquia e a proclamação da república 2.15. O período Getulista 2.16. Os 
governos militares e civis brasileiros 2.17. Características da República Brasileira de 
1946 a 1964; os fundamentos do populismo e os principais aspectos da crise de 1964. 
A República Autoritária (1964-1985) e o chamado Milagre Econômico. 2.18. A luta pela 
abertura política e a República Brasileira de hoje. 2.19. As agitações sociais e seus 
movimentos e a política socioeconômica do Governo; 2.20. A atual situação brasileira: 
aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais. 

 
PROFESSOR II: Matemática 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Conjuntos Numéricos: Operações e Problemas em N, Z, Q, R. Medidas. Fatoração. 
Equações Algébricas. Cálculo com Radicais. Equações, Inequações do 1º e 2º grau. 
Sistema do 1º e 2º grau. Geometria Plana. Trigonometria. Matemática Financeira. 
Estatística. Funções Afim e Quadrática. Combinatória. Probabilidade. 
 

PROFESSOR II: Biologia / Ciências 
 

II – Conhecimentos Específicos  
1. A Química da célula Viva: Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, 
enzimas, ácidos nucléicos. 2. Célula: Conceito. Características gerais. Membranas e 
parede. Citoplasma e organelas, núcleo e componentes nucleares. Superfície celular e 
as trocas entrem a célula e o meio extracelular. Obtenção e utilização de energia pelas 
células. Digestão intracelular. Processos de síntese e secreção celular. Reprodução. 
3. Tecidos: Conceito. Tecidos animais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 
Tecidos vegetais: meristemático, de revestimento, sustentação, condução, proteção, 
transporte e parênquima. 4. As Grandes Funções Vitais: Nutrição e digestão. 
Circulação e transporte. Respiração. Excreção. Sistema de proteção sustentação e 
locomoção; Sistemas integradores; Reprodução e desenvolvimento ontogenético. Os 
sentidos. 5. Ecologia: Associação entre os seres vivos. Ecossistemas e seus 
componentes. Dinâmica populacional. Ciclos biogeoquímicos. Os grandes biomas 
brasileiros. Fatores de desequilíbrio ecológico. 6. Genética: Conceitos básicos. 
Heredogramas. Leis de Mendel: problemas, Retrocruzamentos. Alelos múltiplos: 
problemas. Grupos sanguíneos: ABO, MN, fator RH: problemas. Interação gênica: 
problemas. A herança do sexo: problemas. Determinação do sexo. Linkage e o 
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mapeamento genético. Crossing-over; problemas. Aberração cromossômica. Cariótipo. 
Fórmulas cromossômicas. Mutações. Genes letais e genes subletais: problemas. 7. 
Evolução: Origem da vida. Evidências da evolução. Principais teorias da evolução. 
Mecanismos da evolução. A formação de novas espécies. Evolução dos vertebrados. 
Evolução do homem. Noções de probabilidade. Noções de genética da população. 8 
Higiene e Saúde: Principais endemias do Brasil e seu controle. Doenças se carência. 
9. Taxonomia: Classificação natural e artificial. Sistemas de classificação dos seres 
vivos em uso corrente. Regras de nomenclatura. 10. Zoologia: Características gerais e 
classificação dos principais filos de animais. 11. Botânica: Características gerais e 
classificação dos principais grupos de vegetais. 

 
 
 
 

PROFESSOR I 
 
II – Conhecimentos Específicos  
01 – Lei de Diretrizes Básicas da Educação – LDB; 02 – Conceitos Básicos de 
Educação Infantil; 03 – Pratica da Educação Infantil; 04 – Atividades de Estímulos ao 
aprendizado na Educação Infantil; 05 – Estatuto da criança e do adolescente; 06 – 
Conceitos básicos do ensino fundamental na series iniciais (1ª a 4ª séries); 07 – 
Alfabetização; 08 – Pratica pedagógica; 09 – Concepções de linguagem e escrita; 10- 
Desenvolvimento da linguagem; 11 – Desenvolvimento de percepções; 12 – Formação 
de conceitos e caráter da criança; 13 – Interação social do aluno; 14 – Origem da 
escrita e a sua apropriação pela criança; 15 – Relações entre o ensino e a 
aprendizagem; 16 – Ação educativa como redutor de violência; 17 – A construção do 
conhecimento na escola; 18 – Conteúdos da grade curricular das series iniciais: 
Língua portuguesa/comunicação e expressão, história, geografia, matemática e 
ciências. 

 
PSICÓLOGO 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Avaliação psicológica. Psicologia do Desenvolvimento. Dinâmica da Comunicação nos 
Grupos. Teorias e Técnicas psicológicas. Psicoterapia Breve – suas abordagens. 
Psicopatologia geral. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Ética e Legislação 
profissional. 
 

FONOAUDIÓLOGO 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Distúrbios da linguagem 
(patológicos – síndromes, doenças - sociais, culturais, emocionais, etc.) oral e escrita: 
etiologia, caracterização e atendimento. Elementos de lingüística. Dificuldades de 
aprendizagem: etiologia, caracterização e atendimento. Avaliação do potencial 
educativo para os portadores de distúrbios da linguagem. Anatomia e fisiologia dos 
órgãos da fala e audição. Distúrbios da voz e audição: etiologias, caracterização e 
atendimento. Motricidade oral: Fissura labiopalatina, Disfagias; Respirador bucal, 
Deglutição atípica e adaptada, Disartria. Anatomia e fisiologia do Sistema Sensório 
Motor Oral, Sistema Estomatognático e suas funções (respiração, deglutição, sucção, 
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mastigação, fonação). Deficiências auditivas. Princípios e processos de 
Fonoaudiologia. Técnicas de comunicação.  
 

ENFERMEIRO 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Conhecimento da saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VII, Capítulo II, Seção 
II); Lei nº. 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. Normas operacionais de assistência à saúde-
NOBS SUS/2002; norma operacional básica-NOB/96. Objetivos do SUS; Atribuições, 
doutrinas e competências, princípios de reger a organização do SUS. Vigilância à 
saúde; Noções básicas. Sistema municipal de saúde; estrutura, funcionamento e 
responsabilidade. Assistência de enfermagem no trauma adulto e pediátrico; 
Assistência do politraumatizado; trauma de crânio; trauma de face; trauma toráxico; 
trauma raquimedular; trauma abdominal; trauma de extremidades; trauma músculo-
esquelético; imobilizações; cinemática do trauma. Atendimento pré-hospitalar (fixo e 
móvel). Assistência de enfermagem nas emergências clínicas; urgências metabólicas; 
choque; hemorragias; abdômen agudo; acidentes com animais peçonhentos; 
intoxicação exógena; acidentes por eletricidade; queimaduras e afogamento; infecção 
respiratória; asma; infecção renal. Assistência de enfermagem na ventilação 
mecânica. Assistência de enfermagem nas urgências e emergências cardiovasculares; 
arritmias; edema agudo do pulmão; ressuscitação cardiopulmonar; insuficiências 
coronária aguda; emergência hipertensiva; acidente vascular isquêmico; acidente 
vascular cerebral hemorrágico. Assistência de enfermagem nas urgências clínicas da 
criança. Sofrimento respiratório agudo (SARA). Assistência de enfermagem nas 
emergências psíquicas; psicoses; tentativa de suicídio; depressão; síndromes 
cerebrais orgânicas. Assistência de enfermagem nas urgências obstétricas; trabalho 
de parto normal; apresentação distorcida; hipertensão e suas complicações; 
hemorragias. Abortamento; cesárea pós-morte. Assistência de enfermagem nas 
urgências do parto e RN. Assistência de enfermagem na remoção de vítimas. 
Biossegurança. Assistência de enfermagem as vítimas de violência sexual na infância 
e adulto. Aspectos éticos da assistência de enfermagem nas situações de emergência. 
Aspectos éticos e legais do óbito no ambiente hospitalar e pré-hospitalar. 
Administração de medicamentos, sondagens nasogástrica, entero e vesical. Material 
descartável; órtoses e próteses; prevenção e tratamento de feridas (curativos). 
Atuação do enfermeiro em unidade de ambulatório, centro cirúrgico, centro de material 
e esterilização, em prevenção e centro de infecção hospitalar. Gerenciamento dos 
resíduos de serviço de saúde. Ética e legislação profissional. 
 

MÉDICO ANESTESISTA 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Conhecimento da saúde: Constituição Federal de 1988 (título VII, Capítulo II, Secção 
II); Lei nº. 8.080/90 e Lei nº 8.142/90. Normas operacionais de assistência à– NOBS 
SUS/2002; norma operacional básica NOB/96. saúde. Avaliação pré-anestésica em 
geral. Considerações específicas sobre doenças cardíacas, pulmonares, renais, 
hepáticas, endócrinas, infecciosas e imunossupressão. Segurança em anestesia, 
equipamento e monitoração. Anestésicos, inalatórios e endovenosos. Bloqueio 
neuromuscular. Avaliação e manejo da via aérea. Administração da anestesia geral. 
Anestésicos locais. Raquanestesia, peridural e caudal. Anestesia regional. Controle 
hemodinâmico perioperatório. Unidade de cuidados anestésicos. Ressuscitação do 
adulto, criança e do recém-nascido. Dor. 
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MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Traqueotomia. Laparotomia. Cirurgias das Hérnias. Cirurgias do Peritônio. Cirurgias 
Gástricas. Cirurgias dos intestinos. Cirurgias das Vias Biliares. Cirurgias Ano-Retais. 
Cirurgias da Pele. Apendicectomias / Colostomias / Colectomias. 
 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

II – Conhecimentos Específicos  
Projetos de obras civis: arquitetônico, estrutural (concreto armado – inclusive 
protendido, estrutura metálica, fundações – inclusive análise de sondagens, 
instalações elétricas, hidro-sanitárias, destino final de esgoto. Projetos especiais: ar-
condicionado, exaustão/ventilação. Especificações técnicas de materiais e serviços. 
Análise orçamentária: composição de custos unitários, quantificação de materiais e 
serviços, planilhas de orçamento: sintético e analítico, curva ABC de serviços e de 
insumos, cronogramas físico e físico-financeiro, benefícios e despesas indiretas (BDI), 
encargos sociais. Programação de obras. Execução de obra: topografia, 
terraplenagem, locação de obra, instalações provisórias, organização do canteiro, 
execução de fundações, escoramentos, alvenaria, argamassas, concreto, estruturas 
de concreto armado (inclusive protendido) – formas e armação, estruturas metálicas 
(inclusive para coberturas), impermeabilização, cobertura, esquadrias, pisos, 
revestimento, pinturas, impermeabilização, instalações (elétrica, hidro-sanitária, 
prevenção a incêndio etc.), equipamentos de proteção e segurança; armazenamento 
de materiais. Acompanhamento de obras / Fiscalização: apropriação de serviços, 
acompanhamento da aplicação de recursos (medições, cálculos de reajustamento, 
mudança de data-base, emissão de fatura etc.), análise e interpretação de 
documentação técnica (editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de encargos, 
projetos, diário de obras etc.). Controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, 
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução 
de obras e serviços. 

 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

 
II – Conhecimentos Específicos  
Direito Financeiro e Tributário 
Contabilidade Pública (Normas Internacionais da Contabilidade) 
Contabilidade Governamental 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo (Administração Pública) 
Administração Financeira e Orçamentária - Orçamento, Finanças Auditoria e Controle 
Interno. 
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B) NÍVEL MÉDIO 

 
I – Língua Portuguesa (para todos os cargos)  
 
Compreensão e interpretação de textos. Funções da linguagem. Gêneros e tipos 
textuais. Ortografia oficial e acentuação gráfica. Flexão das palavras variáveis. 
Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Pronomes: morfologia, 
flexão e emprego. Verbos: emprego de tempos e modos. .Palavras relacionais: 
emprego e valores semânticos. Concordância verbal e nominal. Regência nominal e 
verbal. Crase. Linguagem figurada. Pontuação. 
 

II – Matemática (para os cargos de Secretario de Es cola I, Secretario de Escola II, 
Auxiliar Administrativo II)  
Números Naturais. Sistema de Numeração. Operações Fundamentais com Naturais. 
Números Racionais. Números Decimais. Sistema Métrico Decimal, medidas de: 
Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade e Massa. Noções de Matemática 
Financeira. 
 
III – Conhecimentos Gerais (para os cargos de Secre tario de Escola I, Secretario 
de Escola II, Auxiliar Administrativo II)  
1. Atualidades: Acontecimentos atuais em Pernambuco, no Brasil e no Mundo. 2. 
Aspetos sociais, culturais, econômicos, históricos e geográficos do Estado de 
Pernambuco, do Brasil e do mundo; 3. Atualidades sobre temas, tais como: Esportes, 
Ecologia, Artes e História Regional; 4. Noções básicas de primeiros socorros. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 

II – Conhecimentos Específicos  
Assistência de Enfermagem no trauma Adulto e Pediátrico; Politraumatizado; trauma 
de: crânio, face, toráxico, raquimedular, abdominal de extremidades, músculo 
esquelético; imobilizações; cinemáticas do trauma. Atendimento pré-hospitalar (fixo e 
imóvel). Biossegurança. Assistência de enfermagem as vítimas de violência doméstica 
e sexual na infância; adolescência e adulto. Assistência de enfermagem nas 
emergências clínicas; urgências metabólicas, choque, hemorragias, abdômen agudo, 
acidentes com animais peçonhentos, intoxicação exógena, acidentes por eletricidade, 
queimaduras, afogamento. Assistência de enfermagem na ventilação mecânica. 
Assistência nas Urgências e Emergências Cardiovasculares; Arritmias, edema agudo 
do pulmão, ressuscitação cardiopulmonar, insuficiência coronariana aguda, 
emergência hipertensiva, acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular 
cerebral hemorrágico. Assistência nas urgências clínicas das crianças; Sofrimento 
respiratório agudo. Assistências nas urgências obstétricas; trabalho de parto normal, 
hipertensão e suas complicações, hemorragias, abortamento, cesárea. Assistência 
nas urgências do Parto e do RN. Assistência nas emergências psíquicas; psicoses, 
tentativas de suicídio, depressão, síndromes cerebrais orgânicas. Aspectos éticos e 
legais do óbito no ambiente hospitalar e pré-hospitalar. Procedimentos técnicos 
relacionados ao conforto e a segurança do paciente, higiene, massagem de conforto, 
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: 
Sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, 
crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia, sondagens. Controle de 
Infecção Hospitalar; Assepsia, antissepsia, esterilização, controle e prevenção da 
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infecção hospitalar. Programa de Imunização; Conservação de vacinas, esquema 
básico de vacinação, vias de administração. Ética e legislação profissional. 
Conhecimento da Saúde. Constituição Federal de 1988 (Título VII, Capítulo II, Seção 
II); Lei n°8080/90 e Lei n°8142/90. Normas operacio nais de assistências à saúde – 
NOBS/2001, norma operacional básica – NOBS/96. 
Objetivos do SUS; atribuições, doutrinas e competências. Princípios que regem a 
organização do SUS. Vigilância à saúde; sanitária, ambiental, epidemiológica. Política 
nacional de atenção as Urgências e Emergências. 
 

 
AUXILIAR DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 

 
II – Conhecimentos Específicos 
Noções de Direito Financeiro e Tributário 
Noções de Contabilidade Pública (Normas Internacionais da Contabilidade) 
Noções de Contabilidade Governamental 
Noções de Direito Constitucional 
Noções de Direito Administrativo (Administração Pública) 
Noções de Administração Financeira e Orçamentária - Orçamento, Finanças Auditoria 
e Controle Interno. 
 

C) NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
I – Língua Portuguesa  
01 - Compreensão e Interpretação de textos. 02 - Ortografia: emprego das letras e 
dos acentos. 03 - Sinônimos e antônimos. 04 - Formação do feminino e do plural dos 
substantivos e adjetivos. 05 - Conjugação dos verbos regulares. 06 - Principais regras 
concordância. 07 - Emprego dos pronomes pessoais. 08 - Concordância entre 
substantivo e adjetivo e entre verbo e substantivo. 09 -  Ortografia. 
 
II – Matemática  
01 - Sistema de numeração decimal. 02 - Conjunto dos números naturais. 03 - 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 04 - 
Múltiplos e divisores. 05 - Conjunto dos números racionais: frações e números 
decimais. 06 - Operações com números racionais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 07 - Porcentagem. 08 - Sistema de medidas: comprimento, massa, 
capacidade, área e volume. 09 - Medida de tempo. 10 - Cálculo de perímetro e área de 
figuras geométricas planas. 11 - Resolução de problemas. 
 
 

D) NÍVEL FUNDAMENTAL I ( INCOMPLETO) 
 
I – Língua Portuguesa  
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Acentuação. 
 
II – Matemática  
Números Naturais. Sistema de Numeração. Operações Fundamentais com Naturais. 
Problemas com Números Naturais. Operações e Problemas com Números Decimais. 

 
E) SEM COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE  

 
I - Raciocínio Lógico.  


