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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

Língua Portuguesa – doméstica, eletricista, motorista, merendeira, operador de máquinas, 

operário, pedreiro 

Alfabeto: vogais, semivogais, consoantes, encontros consonantais e vocálicos. Leitura e 

interpretação de pequenos textos. Divisão silábica: número de sílabas, sílaba tônica e 

posição da sílaba tônica. Ortografia básica. Acentuação gráfica. Pontuação. 

 

Língua Portuguesa – vigilante sanitário 

Leitura e interpretação de textos. Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos 

formais, objetivos e usos. Ortografia. Regras de acentuação. Pontuação. Classes de 

palavras: identificação e classificação. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e 

do adjetivo. Semântica: sinônimos e antônimos; denotação e conotação. 

 

Língua Portuguesa – técnico em enfermagem, atendente de farmácia 

Elementos da comunicação. Fonética e fonologia: encontros consonantais e vocálicos, 

divisão silábica e classificação das palavras. Leitura e interpretação de textos: 

compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor, 

argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto. 

Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia. 

Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Classes de palavras: definições, 

classificações, formas, flexões, funções e usos. Sintaxe: termos da oração. Concordância 

verbal e nominal. Crase. Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação 

vocabular; denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; 

polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem. Coesão e coerência: elementos 

coesivos. Variação linguística e adequação ao contexto. 

 

Língua Portuguesa – enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, professor de séries iniciais, psicólogo, assistente social, biólogo 

Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Leitura e interpretação de textos: 

compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor, 

argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto. 

Gêneros textuais e tipologias textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia. 

Questões notacionais da língua. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação 

das palavras. Classes de palavras: identificação, classificação, emprego e sentido que 

exprimem. Sintaxe da oração: período simples (termos fundamentais e acessórios da 

oração, tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por 

subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência nominal e verbal. Crase. 

Pontuação e efeitos de sentido. Semântica: adequação vocabular; denotação e 
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conotação, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, polissemia e ambiguidade. 

Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Coesão e coerência: elementos coesivos. 

Variação linguística e adequação ao contexto. As diferentes vozes presentes no texto: 

discurso direto, indireto e indireto livre. 

 

Matemática – doméstica, eletricista, motorista, merendeira, operador de máquinas, operário, 

pedreiro e vigilante sanitário 

Operações fundamentais. Princípios de contagem e probabilidade. Conjuntos numéricos.  

Sistema métrico decimal. Sistemas de medida de tempo. Fatoração e números primos. 

Frações. Expressões algébricas. Produtos notáveis. Razão e proporção. Potenciação e 

radiciação. Porcentagem e regra de três simples e composta. Geometria plana e espacial. 

Função Afim e quadrática.  Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas lineares. 

Resolução de Problemas. Raciocínio lógico e Diagramas lógicos. Máximo divisor comum 

e Mínimo múltiplo comum.  Matemática Financeira. Polinômios. 

 

Matemática – técnico em enfermagem, atendente de farmácia 

Operações fundamentais. Princípios de contagem e probabilidade. Conjuntos numéricos.  

Sistema métrico decimal. Sistemas de medida de tempo. Fatoração e números primos. 

Frações. Expressões algébricas. Produtos notáveis. Juros simples e compostos. Razão e 

proporção. Potenciação e radiciação. Porcentagem e regra de três simples e composta. 

Geometria plana e espacial. Trigonometria: relações no triângulo retângulo. Funções 

afim, exponencial e trigonométrica. Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas 

lineares. Resolução de Problemas. Raciocínio lógico e Diagramas lógicos. Máximo divisor 

comum e Mínimo múltiplo comum. Progressão aritmética. Progressão geométrica. 

Números complexos. Logaritmos. Análise combinatória. Matrizes e determinantes. 

Matemática Financeira. 

 

Matemática – enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, professor de séries iniciais, psicólogo, assistente social, biólogo 

Operações fundamentais. Princípios de contagem e probabilidade. Conjuntos numéricos.  

Sistema métrico decimal. Sistemas de medida de tempo. Fatoração e números primos. 

Frações. Expressões algébricas. Produtos notáveis. Juros simples e compostos. Razão e 

proporção. Potenciação e radiciação. Porcentagem e regra de três simples e composta. 

Geometria plana e espacial. Geometria analítica: estudo de ponto, reta e circunferência. 

Trigonometria: relações no triângulo retângulo. Funções afim, quadrática, exponencial, 

trigonométrica e logarítmica. Equações e inequações de 1º e 2º graus. Sistemas lineares. 

Resolução de Problemas. Raciocínio lógico e Diagramas lógicos. Máximo divisor comum 

e Mínimo múltiplo comum. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Números 

complexos. Logaritmos. Análise combinatória. Matrizes e determinantes. Estatística.  
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Informática – comum a todos os cargos 

Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, 

scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas 

Operacionais Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Teclas de Atalho do 

Windows e de seus aplicativos. Aplicativos do Microsoft Office 2007 e superiores. Navegador 

Internet Explorer  e superiores. Navegador Google Chrome versão 43 ou superior. Navegador 

Mozilla Firefox versão 38 ou superior. Noções de segurança na internet. Noções sobre correio 

eletrônico. História da Informática. 

 

Conhecimentos gerais e atualidades – Comum a todos os cargos 

História do município de Nonoai: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 

vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. Estado 

do Rio Grande do Sul: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 

espaços geográficos, catarinenses ilustres, primeiros habitantes, formação do Estado, 

acontecimentos históricos, história do Brasil e atualidades – questões sobre fatos políticos, 

econômicos e sociais ocorridos. Atualidades – acontecimentos atuais ocorridos no estado, pais e 

mundo.  Lei Orgânica Municipal – Lei Municipal n.º 2.452/2007, Lei Municipal n.º 3.012/2014. 

 

Conhecimentos Específicos – assistente social 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Análise 

de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e formação 

profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia 

do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na 

administração de políticas sociais; Planejamento estratégico participativo; Serviço Social e 

interdisciplinaridade. Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social.; 

Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da 

Criança e do adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social; Estatuto do Idoso; Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Conhecimentos Específicos – atendente de farmácia 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Ética da 

profissão farmacêutica. Cálculos farmacêuticos. Conhecimentos e legislação do Sistema Único de 

Saúde. Atenção básica em saúde. Assistência farmacêutica. Farmacovigilância. Sistemas de 

distribuição de medicamentos. Dispensação de medicamentos. Organização de almoxarifados. 

Controle de estoques de medicamentos e materiais de consumo. Controle sanitário do comércio 

de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Vigilância sanitária e 

conhecimentos de medicamentos genéricos, de medicamentos estratégicos e excepcionais. URM 

(Uso Racional de Medicamentos). Farmacologia. Farmácia Hospitalar. Atendimento ao público 

interno e externo. Etiqueta profissional. Cidadania, meio ambiente. 

 

Conhecimentos Específicos – biólogo 



 
 

Página 4 de 10 
 

Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Nonoai - RS 

Concurso Público 01/2019 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Noções 

básicas dos cinco reinos de seres vivos (Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia), principais 

grupos de vegetais – morfologia, ciclo de vida (Criptógamas, Fanerógamas, Gimnospermas e 

Angiospermas), levantamento fitossociológico, biomas e recursos naturais, unidades de 

Conservação – Lei Federal nº 9985/2000 (SNUC), biodiversidade, invertebrados de interesse à 

saúde humana – morfologia, ciclo de vida, controle (Vírus, bactérias, protozoários, platelmintos, 

nematelmintos, anelídeos, moluscos e artrópodes), controle de zoonoses, controle de vetores, 

principais reinos de vertebrados – características, ciclo de vida, importância à saúde humana 

(Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos), levantamento faunístico, manejo de fauna, 

evolução (seleção natural e adaptação), ecologia: funcionamento dos ecossistemas, nicho 

ecológico, dinâmica de populações, técnicas de coleta e de preparo de material zoológico, 

impactos ambientais (avaliação e instrumentos), conhecimentos básicos de Educação Ambiental, 

legislação: Política Nacional de Meio Ambiente, Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

e Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Lei Federal 6.938/81. 18.2. Lei de Crimes 

Ambientais – Lei Federal 9.605/98. Regulamentação do Exercício da profissão de Biólogo – 

Decreto Federal 88.438/83. Código de Ética do Profissional Biólogo, Atuação do Biólogo no 

controle de vetores e pragas sinantrópicas. Atuação do Biólogo em licenciamento ambiental –

Atuação do Biólogo em gestão ambiental. Atuação do Biólogo em inventário, manejo e 

conservação de vegetação e da flora. Atuação do Biólogo no manejo, gestão, pesquisa e 

conservação de fauna ex situ. 

 

Conhecimentos Específicos – doméstica 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo,  

segurança no trabalho, prevenção de acidentes, ética profissional, meio ambiente, cidadania, 

higiene pessoal, comportamento no ambiente de trabalho, Organização do local de trabalho. 

 

Conhecimentos Específicos – eletricista 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Noções 

básicas de eletricidade: grandezas elétricas, lei de ohm, corrente contínua e alternada, circuitos 

em série e paralelo, potência elétrica. Noções básicas de condutores, isolantes e semicondutores. 

Utilização de instrumentos de medição elétrica: amperímetro e voltímetro. Noções básicas de 

bateria, alternador e motor de partida. Noções básicas do sistema de ignição. Noções básicas de 

circuitos elétricos de iluminação, lavador, limpador de vidro e desembaçador. Noções básicas de 

magnetismo e eletromagnetismo. Instalação, reparação de sistemas elétricos em automóveis, 

motocicletas, caminhões, embarcações, máquinas agrícolas, rodoviárias e portuárias. Bitolas de 

fios e respectivas capacidades. Segurança no trabalho. Normas Regulamentadoras de Segurança 

no Trabalho. Acidentes de Trabalho. Equipamentos de Proteção Individual. Ética, cidadania, meio 

ambiente. 

 

Conhecimentos Específicos – enfermeiro 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e 

controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle 
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de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e 

éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 

Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 

distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, 

imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de 

enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e 

Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e 

puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; 

Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na 

Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por imunização: 

vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade).  

 

Conhecimentos específicos – engenheiro civil 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Conhecimento de projetos em geral: arquitetônico, fundações, estrutural (concreto, metálico, 

madeira), hidrossanitário, elétrico, telefônico, plano de segurança e contra incêndio e pânico. 

Tecnologia das construções: conhecimento de técnicas construtivas: execução de fundações; 

alvenaria; estruturas; coberturas e impermeabilizações; esquadrias; pinturas; instalações 

hidrossanitárias, elétricas e telefonia; pisos e revestimentos. Gerenciamento de projetos. 

Planejamento de obras: Orçamento: levantamento de quantitativos e composição de custos 

unitários, parciais e totais (TCPO, SINAPI); planejamento e cronograma físico-financeiro. 

Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços gerais. Materiais de Construção – 

classificação, propriedades gerais e normalização. Controle de qualidade: aglomerantes; 

agregados, aditivos; concreto; argamassas, materiais cerâmicos; aço, madeira. Patologia e 

manutenção das construções: estruturas, alvenarias, revestimentos, telhados, forros e pisos. 

Drenagem urbana. Terraplenagem. Mecânica dos solos. Pavimentação (asfáltica e outras). 

Saneamento. Segurança do trabalho. Ética profissional.  

 

Conhecimentos específicos – farmacêutico 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Código 

de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica. Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, 

Estrutura administrativa, Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos 

excepcionais, Padronização de medicamentos. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e 

controle de estoques de medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica: 

introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação 

de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; 

biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de 

drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no sistema nervoso 

autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; 

simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos 

que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; 

estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não 

esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia-Interações medicamentosas, agonistas, 
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antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, 

anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a medicamento; interações e 

incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, 

formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão 

mecânica. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo 

de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de 

qualidade. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais; desenvolvimento e validação 

de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos 

cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas 

na investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de 

soluções. Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de 

estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e relatórios 

de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de 

implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa. Procedimentos pré-

analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à 

análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos 

Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de 

sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica 

– Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. 

Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 

Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. 

Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com 

enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-

patológicas. Enzimologia clínica: Princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: 

hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, 

fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, 

hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, 

procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; microbiologia clínica 

(bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade 

celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para 

detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, 

imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Imunoglobulinas; sistema complemento; reações 

sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, 

coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana 

e viral. Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações 

especiais e interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios 

de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação 

plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de 

serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de 

sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, 

transporte, testes e análise de controle de qualidade Hemovigilância de incidentes transfusionais 

imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia. 
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Conhecimentos específicos – fisioterapeuta 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em 

fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em 

cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas 

de treinamento em locomoção e deambulação. Indicação, contra‐indicação, técnicas e efeitos 

fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia 

superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, 

fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos. 

 

Conhecimentos específicos – fonoaudiólogo 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Fonoaudiologia e epidemiologia; Prevenção e Promoção em fonoaudiologia; Fonoaudiologia em 

saúde materno-infantil; Anátomo-fisiologia da fonação.  Disfonias funcionais, organofuncionais, 

orgânicas;  Avaliação perceptivo-auditiva e acústica da voz;  Avaliação acústica da voz;  Voz 

profissional falada e cantada; Desenvolvimento da linguagem e seus distúrbios;  Aquisição e 

desenvolvimento da leitura e escrita;  Transtornos adquiridos da linguagem;  Fluencia da fala; 

Fisiologia e desenvolvimento do Sistema Estomatognático; Fissura labiopalatina;  Distúrbios da 

deglutição; Disfagia Orofaríngea e neurogência;  Disfunção temporomandibular;  Avaliação, 

classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade 

oral e linguagem;  Sistema auditivo e desenvolvimento das habilidades auditivas;  Triagem 

auditiva neonatal;  Audiometria e imitanciometria;  Avaliação audiológica infantil;  Aparelhos de 

amplificação Sonora individual;  Audiologia ocupacional. 

 

Conhecimentos específicos – merendeira 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Boas 

Maneiras. Higiene pessoal. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de 

trabalho. Guarda e conservação dos alimentos. Boas práticas na manipulação de alimentos. Como 

evitar a contaminação dos alimentos. Doenças transmitidas por alimentos. Instrumentos e 

materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. 

Contaminação nos alimentos. Transporte adequado dos alimentos. Segurança no trabalho. Ética 

profissional. Norma Regulamentadora 24 (NR24). 

 

Conhecimentos específicos – motorista 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções 

de motor e sistemas auxiliares; Noções de sistema de Transmissão. Conhecimentos sobre pneus 

e rodas. Relações com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas de 

segurança. Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de advertência. 

Noções de Segurança do Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. Legislação: Código de 

Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do Contran. Conhecimento teórico de 

primeiros socorros, Ética profissional.  
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Conhecimentos específicos - nutricionista 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Nutrição 

básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes 

alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não convencionais. Aspectos 

antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e fibras. Utilização de 

tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. Educação 

nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que 

desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do 

processo edivoucat. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.  

Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. 

Avaliação do estado e situação nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: conceito, 

classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 

Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. Higiene de 

alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação.  Fatores 

extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no alimento.  

Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos 

alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais.  Função social dos alimentos.  

Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais.  

Tecnologia de alimentos. Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem em 

alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. 

Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. 

Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. Dietoterapia. Abordagem ao 

paciente hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. 

Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte nutricional enteral e parenteral. 

Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos. Pigmentos. Estudo químico‐bromatológico 

dos alimentos: proteínas, lipídios e carboidratos. Vitaminas. Minerais. Bebidas. 

 

Conhecimentos específicos – operador de máquinas 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. 

Resoluções CONTRAN, Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho: Norma 

Regulamentadora Nº 21 - Trabalho a Céu Aberto; Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições 

Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de 

Segurança. Direção preventiva. Operação de veículos motorizados, diagnósticos de avarias, 

segurança na operação, análise de riscos. Veículos motorizados: motoniveladora, trator de 

esteira, retroescavadeira e equipamentos acima de 100 HPs, ética profissional, cidadania, meio 

ambiente. 

 

Conhecimentos específicos - operário 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Capinagem, limpeza em geral, Serviços de montagem e desmontagem. Lavagem e Lubricação de 

Veículos e Motores. Normas de segurança do trabalho. Meio Ambiente. Cidadania. Prevenção de 

acidentes. Ferramentas e instrumentos de trabalho. Tarefas de construção civil, pavimentação e 
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calçamento. Abastecimento de veículos. Montagem e desmontagem de motores, máquinas e 

caldeiras, confecção e conserto de capas e estofamentos. Serviços de jardinagem. Vulcanização 

e recauchutagem de pneus e câmaras. Manejo de instrumentos agrícolas. Norma 

Regulamentadora – NR 10, Norma Regulamentadora - NR 35. 

Conhecimentos específicos - pedreiro 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Limpeza 

em geral, Segurança do trabalho. Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Meio 

Ambiente. Cidadania. Prevenção de acidentes. Ética. Ferramentas e instrumentos de trabalho. 

Tarefas de construção civil, pavimentação e calçamento. Trabalho em equipe. 

 

Conhecimentos específicos – professor séries iniciais 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Base 

Nacional Comum Curricular, psicologia da educação, concepções da educação infantil, 

letramento, concepções e leis da educação especial, Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, currículo, Projeto Político Pedagógico e demais autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget, 

Cipriano Carlos Luckesi. Lei Municipal n.º 2.588/2009.  

 

Conhecimentos específicos – psicólogo 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo , As 

inter-relações familiares: orientação psicológica da família. O atendimento familiar. A criança e a 

separação dos pais. Os danos psicológicos decorrentes da violência. O psicólogo e a criança 

vitimizada. O poder público e a criança e o adolescente. O papel do psicólogo na equipe 

multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. Campo de trabalho e pesquisa; 

constituição do campo. Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Psicologia do 

Desenvolvimento: René Spitz, Jean Piaget, Escala de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria 

Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. 

Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. 

Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. 

Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível 

intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Assistência domiciliar. Atendimento 

familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: 

transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Matriciamento em Saúde Mental na 

Atenção Básica. Trabalho em Rede de Atenção à Saúde. Trabalho em rede intersetorial. Código 

de Ética de Psicologia. 

 

Conhecimentos específicos – técnico em enfermagem 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, 

Curativos – Potencial de contaminação, técnicas de curativos; Condutas do Auxiliar de 

Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem, 

Esterilização de Material, Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto 

e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência 
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de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas e Assistência de 

Enfermagem em Pediatria; Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e 

mensuração, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta 

de material para exames; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção 

e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e 

Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação 

cardio-pulmonar. Vigilância Epidemiológica.  

 

Conhecimentos específicos – vigilante sanitário 

Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo. Noções 

sobre Saneamento; Combate à poluição; Saneamento do meio; Saúde Pública: Conceito. 

Objetivos. Epidemiologia geral: processo de saúde/doença. Frequência e distribuição das 

principais doenças na população brasileira. Medidas gerais de profilaxia, controle, eliminação e 

erradicação das doenças. Vigilância Sanitária: Conceitos. Áreas de Abrangência. Instrumentos de 

ação de Vigilância Sanitária. Fiscalização de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de 

higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Manipulação dos alimentos, embalagens e 

rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Abastecimento de água potável, 

destino dos resíduos e controle de pragas. Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. 

Lixo: separação, reciclagem, destino; RDC 216/04 da ANVISA; Portaria 326/97 da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de 

saúde. Epidemiologia descritiva e metodologia epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de 

Vigilância Epidemiológica e sua ação no controle de doenças. Programas de imunização. Eficácia 

de vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde e Nutrição. Biossegurança. Vigilância sanitária 

Sistema único de saúde. Atribuições da Vigilância Sanitária. Conceito: área de abrangência, 

instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e documentos legais, fiscalização 

e inspeção sanitária. Vistorias. Doenças Transmissíveis por alimentos; Noções sobre Intoxicação 

por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e transporte; saúde do trabalhador; 

normas federais constituição brasileira de 1988; Normas estaduais e municipais. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, 

Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de 

atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Política 

Nacional de Humanização. Ética, meio ambiente, cidadania. 


