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ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: 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). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;
Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de
Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores lógicos das
proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos; proposições simples;
proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com porcentagens. Resolução de
situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de
argumentação, diagramas lógicos, equações e funções matemáticas (1º grau, 2º grau, exponencial), razão,
proporção, sequências numéricas, análise combinatória, estatística descritiva, áreas e volumes.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida
econômica, social, cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e
ecologia, com suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual, nacional e internacional;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 – ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação das demandas e
reconhecimento das situações de vida das populações. Seguridade Social no Brasil. Serviços, Programas,
Benefícios e Projetos da Política de Assistência Social. Movimentos Sociais, Participação Social e Controle
Social. Trabalho Social com Famílias em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de
Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, Acolhimento Familiar e Institucional. Direção e
coordenação de CRAS, CREAS. Elaboração, monitoramento e avaliação do Plano de Assistência Social. Lei
Orgânica da Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Normas Operacionais Básicas do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Redes de proteção social. Desenvolvimento local (concepção de
território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais).
Família (novas modalidades e metodologias de abordagem). Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do
Idoso. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei que regulamenta a profissão. Código de Ética Profissional. Projeto
Ético-Político. Dimensões teóricas-metodológica, ético-política e técnico-operativa do Trabalho do/a Assistente
Social; ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas da educação.
CARGO: 102 – FARMACÊUTICO (A)
Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema
de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. Farmacotécnica de produtos não
estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações
extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de
produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e
fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e outras
formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos
antineoplásicos; validação de processos. cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e
controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de
administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que
interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação;
utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de
medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4.
Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem
terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica;
metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de
medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao medicamento; monitorização da
farmacoterapia; fármaco epidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Fármaco
economia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custo minimização. 7. Seleção de
medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei
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8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal, PNAB (Política Nacional da Atenção
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.

CARGO: 103 – FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos
das alterações musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento
dos princípios da cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em
fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termo terapia, crioterapia,
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em
ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular;
Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; insuficiência
respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de
ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência
fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação
profissional. , Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção Básica de 2017).
Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 104 – ENGENHEIRO CIVIL
Conhecimento Específico: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização,
Materiais cerâmicos, Aço para concreto armado e protendido. Polímeros. Agregados. Aglomerantes
não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto. Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens.
Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura
(pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmicas, telhas de
fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. Sistemas
hidráulicos prediais. Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e
equipamentos. Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas
pluviais. Instalações prediais elétricas e baixa tensão Informáticas (programas de softwares básicos para uso em
escritório e AutoCAD). Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas
distribuições. Medidas características de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises
estática e dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses. Compras na Administração Pública.
Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser licitado. Planejamentos das
compras. Controles e cronogramas. 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, pericias, 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. Acessibilidade (NBR 9050/2015). Legislação Federal: Constituição Federal
- Arts. 182 e 183; disposições constitucionais para proteção ao meio ambiente (art. 225); disposições
constitucionais para construção e adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e adequação de
transporte coletivo adequado a pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2o e art. 244); Lei Federal 10.257, de
10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979. Legislação Profissional: Lei Federal 5.194/66. Código
de Ética Profissional – Resolução Confea – 1002.
CARGO: 105 – PSICÓLOGO
Conhecimento Específico: Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Psicologia do desenvolvimento. História
das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação SUS). Conceitos fundamentais sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos
(terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional. Teorias e técnicas
psicoterápicas. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Processo
psicodiagnóstico. Psicoterapia breve. Código de ética profissional do psicólogo e resoluções. Modos de
funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas
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da educação, Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
CARGO: 106 – ODONTOLOGO
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil.
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no
Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de
tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames
complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de
ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde,
tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e
incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia.
Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção
e tratamento não cirúrgicos. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria:
promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros
métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria
(técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e
permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais.
Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos,
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em
Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

