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A N E X O  I I  –  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O SA N E X O  I I  –  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NC O N C U R S O  P Ú B L I C O  N ºº   0 0 1 / 2 00 0 1 / 2 0 1 31 3

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua  Portuguesa:  Compreensão  e  interpretação  de  textos;  tipos  de  textos;  antônimos  e  sinônimos;  Ortografia: 

emprego de letras e uso de iniciais maiúsculas; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Flexão 

de gênero, número e grau dos substantivos e adjetivos; Divisão silábica: identificação do número de sílabas ; processos 

de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; concordâncias verbal e nominal.

Raciocínio Lógico: Os conetivos “e”, “ou”, “não”, “se... então...”, “se e somente se”; os quantificadores “para todo”, “existe” e 

suas variações; as negações. As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas variações.  

Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Os 

principais conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras);  

prazos (de validade, tolerância e outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de custos, duração, outras);  

contagem, medição, avaliação e quantificação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras).

Conhecimentos  Gerais: 1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança e ecologia  com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-

geográficas em nível nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. 3.  Desenvolvimento urbano brasileiro.  4.  Cultura e sociedade brasileira:  artes, 

arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 

Paraná e do Município de Cafeara.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  

defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos  

parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. 

Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 

causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  

termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e  

por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e 

suas  funções no  texto.  11.  Ortografia.  12.  Concordâncias  verbal  e  nominal.  13.  Regências  verbal  e  nominal.  14.  

Emprego  de  tempos  e  modos  verbais.  15.  Formação  de  tempos  compostos  dos  verbos.  16.  Locuções  verbais 

(perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de 

gerenciamento  de  informações,  arquivos,  pastas  e  programas.  5  Certificação  e  assinatura  digital.  6  Segurança  da 

Informação.

Conhecimentos  Gerais: 1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança e ecologia  com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-

geográficas em nível nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 
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impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. . Cultura e sociedade brasileira: artes, 

arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 

Paraná e do Município de Cafeara.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: O papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na Comunidade. Atribuições. Noções 

de Higiene.  Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, equidade, humanização do cuidado, 

satisfação do usuário e do trabalhador. Sistema de informação em saúde. Condições de risco social: violência, desemprego, 

infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica. Promoção da 

saúde: conceitos e estratégias. Princípios éticos para o trabalho em Equipe. Conhecimentos de epidemiologia. Controle de 

doenças (Leishmaniose,  Esquistossomose, febre amarela,  dengue, doenças de Chagas,  Bócio,  Diabetes,  Tuberculose, 

Hanseníase, Diabetes e Hipertensão). Políticas de Saúde: Constituição Federal lei nº 8.080. Lei 8.142. Norma Operacional 

Básica do Sistema de Saúde - NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS - SUS 01/02.

CARGO 202: AGENTE DE COMBATE A DENGUE

Conhecimentos Específicos: Noções básicas sobre saúde, vigilância em saúde, saneamento, saúde ambiental. Principais 

doenças endêmicas (dengue, leishmaniose e chagas). Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores 

de risco. Sistema Único de Saúde (lei 8080/90).

CARGO 203: ASSITENTE ADMINISTRATIVO 

Conhecimentos Específicos: 1. Ética na Administração Pública. 2. Sistema de Informações Organizacionais. 3. Direito 

Administrativo:  Atos  Administrativos,  Contratos  Administrativos,  Bens  Públicos,  Serviços  Públicos,  Licitação,  Processo 

Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. 4. Administração de Recursos Humanos. 5. Atendimento ao 

Público nas Organizações.  6.  Correspondência  comercial  (recepção e emissão).  7.  Redação Oficial:  Características e 

normas da Correspondência  Oficial  (formas de cortesia,  formas e expressões de tratamento,  vocativos,  emprego dos 

pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, 

certidão, circular,  comunicado, decreto, edital,  memorando, ofício, portaria e requerimento); 8. Arquivologia: Definição e 

função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da 

gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. 10. Relacionamento interpessoal.

CARGO 204: ATENDENTE ADMINISTRATIVO 

Conhecimentos Específicos: 1  Noções em Direito: direitos e garantias fundamentais. 2. Ato administrativo: conceito, 

requisito,  atributos,  classificação,  espécie  e  invalidação.  2.1  Anulação  e  revogação.  2.2  Prescrição.  3.  Controle  da 

administração pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e 

exercício  da  função  pública.  4.1.  Direitos  e  deveres  dos  servidores  públicos.  Regimes  Jurídicos.  4.2  Processos 

administrativos: conceito princípios, fases e modalidade. 

CARGO 205: AUXILIAR DE DENTISTA 

Conhecimentos Específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para 

Saúde:  conceitos  e  técnicas.  Conceitos  de  prevenção  e  controle  de  doenças  bucais  para  indivíduos,  família  e 

comunidade.  Anatomia  e  fisiologia  do  corpo  humano.  Principais  problemas  de  saúde  da  população  e  meios  de  

intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e 

prevenção.  Biossegurança  em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho. 

Equipamentos  e  Instrumentais:  nomenclatura,  utilização,  cuidados.  Conservação  e  Manutenção  de  equipamentos 

odontológicos.  Processos  de  limpeza,  desinfecção  e  esterilização  de  instrumentais,  equipamentos  e  ambientes 

odontológicos.  Ergonomia:  espaço  físico,  postura,  posição  de  trabalho.  Higiene  Bucal:  técnicas  de  escovação 

supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento 
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e  controle  de  fichas  clínicas,  registros  em  Odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais  

odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de 

fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos 

utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, 

lesões  de  tecidos  moles  –  conceito,  etiologia,  evolução,  transmissibilidade,  medidas  de  promoção  de  saúde  e 

prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da 

Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: TÉCNICO ENFERMAGEM

Conhecimentos  Específicos:  Fundamentos  de  Enfermagem.  Lei  do  exercício  profissional.  Ética  e  legislação 

profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem 

nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós  

morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria,  

psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de 

frios,  conservação de vacinas,  esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde.  

Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à 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  e 

sondagens. Controle de infecção hospitalar:  assepsia e antissepsia,  esterilização,controle e prevenção de infecção 

hospitalar.  Atuação  do  técnico  de  enfermagem  na  unidade  de:  clínica  médica,  cirúrgica,  pré  e  pós  operatório,  

emergências,  hemorragia,  envenenamento,  choque,  queimaduras,  insuficiência  respiratória  e  ressuscitação 

cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério 

e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde,  

Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 

Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família.  

Modelos Assistenciais. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central  

defendida  pelo  autor;  argumentação;  elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos  

parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. 

Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, 

causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;  

termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e  

por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e 

suas  funções no  texto.  11.  Ortografia.  12.  Concordâncias  verbal  e  nominal.  13.  Regências  verbal  e  nominal.  14.  

Emprego  de  tempos  e  modos  verbais.  15.  Formação  de  tempos  compostos  dos  verbos.  16.  Locuções  verbais 

(perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.

Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de 

gerenciamento  de  informações,  arquivos,  pastas  e  programas.  5  Certificação  e  assinatura  digital.  6  Segurança  da 

Informação.
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Conhecimentos  Gerais: 1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança e ecologia  com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-

geográficas em nível nacional e internacional.  2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos 

impactos na sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. . Cultura e sociedade brasileira: artes, 

arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do 

Paraná e do Município de Cafeara.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social.  2.  Política social.  3.  Seguridade social.  4. Reforma 

sanitária. 5. Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto 

atual do Serviço Social. 6. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 

7. O Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. 8. Questão social e Serviço social. 9. Planejamento em 

serviço social:  alternativas metodológicas de processos de planejamento,  monitoramento e  avaliação – formulação de 

programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social.  10. Instrumentalidade do Serviço Social.  11. 

Pesquisa em Serviço Social. 12. Indicadores Sociais. 13. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. 14. Trabalho 

em rede. 15. Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 17. O Serviço Social na década de 90. 18. 

Gestão democrática na Saúde. 19.  Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência  Social);  LOAS (Lei  Orgânica da 

Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 

Social e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. 

Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC.

CARGO 402: CONTADOR 

Conhecimentos Específicos: 1. Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as 

normas brasileiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo 

e Patrimônio  Líquido,  Equações e Variações Patrimoniais.  Escrituração: Plano de Contas e  Lançamentos Contábeis - 

Métodos, Sistemas e Elementos básicos. Receitas,  Despesas.  Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: 

Ajustes de Exercícios Anteriores. Operações com mercadorias, Avaliação dos Estoques. Tributos incidentes sobre compras e 

vendas  de  mercadorias/produtos.  Investimentos  Permanentes:  pelo  método  do  custo  e  de  equivalência  patrimonial. 

Depreciação,  Amortização  e Exaustão.  Reservas,  Provisões  e  Retenção de  Lucros:  conceitos,  tipos,  contabilização  e 

apresentação. Variações Monetárias Ativas e Passivas. Reavaliação de Ativos. Ações em Tesouraria, Dividendos. Estrutura e 

Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, 

Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos contábeis: duplicatas 

descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão para o imposto de renda e contribuição social. 

2. Contabilidade de Custos: Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação; Esquema básico da contabilidade 

de custos; Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos indiretos de fabricação; Analise dos Custos 

de Fabricação: Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação; Sistema de acumulação de custos de 

produção: por ordem, produção contínua e produção conjunta; critérios de custeio por absorção e direto ou variável; custeio 

baseado em atividades; contribuição marginal; custo de reposição; Margem de Contribuição e limitações na capacidade de 

produção; relação custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. 3. Noções de Orçamento 

Público: conceito, noções gerais, campo de atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício 

Financeiro,  Princípios  Orçamentários,  Créditos  Adicionais.  Orçamento-Programa,  Receita  Pública:  Conceito,  Receita 

Orçamentária  e  Extra-orçamentária.  Classificação  orçamentária.  Estágios  da  Receita.  Dívida  Ativa.  Despesa  Pública: 

Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar 
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ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública.

CARGO 403: ENFERMEIRO

Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família  (NASF).  Prevenção e Promoção a Saúde.  Política  Nacional  de Humanização.  Atividades de Capacitação em 

Serviço. Aleitamento Materno. Biossegurança nas Ações de Saúde. Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. 

Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. Assistência de enfermagem à criança 

com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no 

pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher 

no curso da vida. Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas. Cuidados 

com o paciente portador de patologias da vias respiratórias;  Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia;  DPOC. 

Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite. O processo de envelhecimento 

nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Vigilância em Saúde. Perfil epidemiológico da comunidade. Sistemas de 

Informação  em  Saúde. Enfermagem  Perioperatória.  Enfermagem  em  urgência  e  emergência:  Controle  do  choque 

hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades 

e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.

CARGO 404: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas, 

obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, 

qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, normas e documentação 

técnica,  processos  licitatórios  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  infração  a  normas  e  posturas  municipais, 

desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, 

estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - acondicionamento, 

coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, 

materiais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e 

Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil.

CARGOS 405 e 406: MÉDICO CLÍNICO GERAL 20h e 40h

Conhecimentos Específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com 

a dieta. A  atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. 

Princípios  de  eletrocardiograma.  Conduta  na  insuficiência  cardíaca.  Abordagem  clínica  das  arritmias  cardíacas 

supraventriculares.  Hipertensão  arterial  sistêmica.  Abordagem  clínica  da  cardiopatia  isquêmica.  Asma  brônquica. 

Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios 

gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do 

paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites 

virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. 

Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia.  Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 

Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 

Diabete  melito.  Hipoglicemia.  Hipo  e  hipertireoidismo.  Rinite  alérgica.  Anafilaxia.  Alergia  a  picadas de insetos.  Alergia 

medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O 

ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral.  Abordagem clínica do 

paciente  febril.  Tuberculose.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  Síndrome  de  Imunodeficiência  Adquirida.Gripe  e 

resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da 

antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e 
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ácido-básicos. 

CARGO 407: NUTRICIONISTA 

Conhecimentos Específicos: Princípios Nutricionais. 2. Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. 3. 

Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. 4. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de 

Doenças.  5.  Patologia da Nutrição.  6.  Bases da Dietoterapia.  7.  Recomendações Nutricionais  -  Adulto  e  Pediatria.  8.  

Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria. 9. Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. 

10. Terapia Nutricional Enteral  -Idosos, Adulto e Pediatria. 11. Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de 

Nutrição Enteral). 12. Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas. 13. Técnica Dietética. 14. Tecnologia de 

Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos Alimentos; Toxicologia de 

Alimentos; Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; 

Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e 

de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"). 15. Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

CARGO 408: PROFESSOR

Conhecimentos  Específicos: A  prática  pedagógica:  gestão  democrática;  elaboração,  acompanhamento  e 

desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano de trabalho; estabelecimento de estratégias de desenvolvimento para 

crianças portadoras de necessidades especiais, articulação escola – comunidade, acompanhamento e registro; psicologia do 

desenvolvimento  e  da  aprendizagem.  Concepção  interacionista  da  linguagem;  o  convívio  com a  diversidade  textual; 

desenvolvimento da capacidade de Leitura, letramento, oralidade e escuta; o processo de letramento através de atividades 

lúdicas e jogos; métodos e técnicas de alfabetização; função social da escrita.

CARGO 409: PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos gerais de Psicologia; Psicologia do Desenvolvimento;  Desenvolvimento 

psicológico  e  educação;  Desenvolvimento  da  personalidade;  Avaliação  psicológica/psicodiagnóstico;  Dificuldades  de 

aprendizagem; Psicologia na Assistência Social; Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem escolar; Inteligências 

múltiplas;  Fracasso  escolar;  Bullying;  Orientação  familiar;  O psicólogo  em equipes  interdisciplinares;  Fundamentos  da 

Psicoterapia; O papel do psicólogo no contexto da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais; Atribuições 

profissionais do psicólogo no Brasil.

CARGO 410: EDUCADOR INFANTIL

Conhecimentos Específicos: 1. Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. 2. História da Educação. 3. Filosofia 

e filosofia da educação. 4. Plano Nacional de Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Nº 9.343/96.  

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.  Lei  Nº 8069/90.  Pensamento Pedagógico Brasileiro.  5.  Projeto  Político 

Pedagógico. Didática. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. 6. Organização e gestão da 

escola. Escola e cidadania. 7. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da 

alfabetização. Alfabetização e letramento. 8. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe 

social, de etnia, de sexo e de cultura
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