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SUPERIOR 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. 
Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de 
antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e 
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes 
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases 
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintático-
semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período 
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal 
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais 
de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. 
Variação linguística. Correspondência oficial. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Áreas, Volumes, 
Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, Determinantes,Sistemas Lineares. 
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, 
argumentos validos. Noções Básicas De Estatística Descritiva. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem 
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, 
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: 101 MÉDICO 

Conhecimento Específico: 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 
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dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 

 
 
 
CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. 
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de 
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordância verbal e nominal. 
Conjugações verbais. Colocação de pronomes pronominal, Sintaxe da oração. Classificação 
das palavras quanto ao número de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Uso de “mau” e 
“mal”. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medidas: 
comprimento, valor, tempo, massa, área e volume. porcentagens. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem 
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, 
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO: 201 COZINHEIRA 

Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções 
básicas de preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; 
Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e 
refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de 
Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros 
alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. 

 
CARGO: 202 MOTORISTA “D” 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de 
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; 
Manutenção e Limpeza de veículos; Habilidade na condução de Veículo. 

 
CARGO: 203 OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS “C” 

Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais 
como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e 
executar outras atividades correlatas. 

 


