
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

 
Português para todos os cargos de Nível Superior
 
1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes 
conjunções; Tempos, modos  e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
nominal e verbal. 7. Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (comp
derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
(valores semânticos). 9. Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos. 10. 
Pontuação.  
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
cargos de Nível Superior 
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90 e 
8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 
4. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/0
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 d e 25/08/11. 
27/10/11. 7. Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
14/09/11. 8. Estratégia de Saúde da Família 
10. Programa de Melhoria e Avaliação d
Adolescente – Lei 8.069/90. 12. Estatuto do Idoso 
redes de atenção a saúde – Autor: Eugênio Vilaça Mendes
 
 
� NÍVEL SUPERIOR 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
PROFISSIONAL 
 
TMNS - MÉDICINA PEDIÁTRICA  
 
Conhecimentos de puericultura relacionados com a assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente. Higiene e prevenção de acidentes na infância. Conhecimentos de 
investigação diagnóstica e tratamento dos distúrbios nutricionais e das patologias mais freqüentes dos 
sistemas: digestivo, respiratório, neurológico, endócrino e cardiovascular da criança e do adolescente. 
Conhecimentos Gerais de Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 
situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional
 
 
TMNS - SERVIÇO SOCIAL 
 
1. Questão Social. 2. Controle Social
dimensões ético-políticas, técnico
8.742/1993 Lei Orgânica da Assistência Social e suas alter
Social – PNAS/2004. 7. Sistema Único de Assistência Social 
Sistema Único de Assistência Social 
109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
Penha. 11. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 
Único - Decreto nº 6.135/07. 13. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 
Sociais.  
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

Português para todos os cargos de Nível Superior  

1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes 

conjunções; Tempos, modos  e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (comp

derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos. 10. 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 

Lei 8.080/90 e Decreto n° 7.508 de 28/06/11. 2. 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/09. 5. Política Nacional de Atenção Básica, 
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 d e 25/08/11. 6. Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Estratégia de Saúde da Família – ESF. 9. Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade – PMAQ. 11.  Estatuto da Criança e do 
. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 13. Revisão Bibliográfica sobre as 

Autor: Eugênio Vilaça Mendes. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

 

Conhecimentos de puericultura relacionados com a assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente. Higiene e prevenção de acidentes na infância. Conhecimentos de 
investigação diagnóstica e tratamento dos distúrbios nutricionais e das patologias mais freqüentes dos 
sistemas: digestivo, respiratório, neurológico, endócrino e cardiovascular da criança e do adolescente. 

Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 
situações concretas das atividades da vida pessoal e profissional. 

. Controle Social. 3. Código de Ética Profissional do Assistente Social. 
políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. 

8.742/1993 Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. 6. Política Nacional de Assistência 
. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 8. Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005 e NOB/SUAS 2010.  
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 10. Lei nº. 11.340/2006 

Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 
. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 

SC 
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1. Interpretação de textos. 2. Ortografia oficial (novo acordo) 3. Acentuação gráfica (novo acordo). 4.  
emprego de: substantivos e adjetivos; pronomes – colocação e uso; 

conjunções; Tempos, modos  e vozes do verbo. 5. Regência nominal e verbal. Crase. 6. Concordância 
Estrutura das palavras (radicais e afixos); formação das palavras (composição e 

derivação). 8.Termos da oração (função sintática); 9.  Processos de coordenação e subordinação 
Estrutura do período e da oração (aspectos sintáticos e semânticos. 10. 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para todos os 

 Participação Social, Lei 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Política Nacional de Atenção Básica, 
essaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Estatuto da Criança e do 
Revisão Bibliográfica sobre as 

DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

Conhecimentos de puericultura relacionados com a assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente. Higiene e prevenção de acidentes na infância. Conhecimentos de fisiopatologia, clínica, 
investigação diagnóstica e tratamento dos distúrbios nutricionais e das patologias mais freqüentes dos 
sistemas: digestivo, respiratório, neurológico, endócrino e cardiovascular da criança e do adolescente. 

Medicina: Semiologia médica; Radiologia Básica; Patologia Geral; 
Epidemiologia Geral; Ética Médica: Aspectos da moral teórica e aplicação dos princípios éticos em 

. Código de Ética Profissional do Assistente Social. 4. As 
metodológicas do Serviço Social. 5. Lei nº. 

. Política Nacional de Assistência 
. Norma Operacional Básica do 

NOB/SUAS 2005 e NOB/SUAS 2010.  9. Resolução CNAS nº. 
. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da 

Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II, III e IV. 12. Cadastro 
. Benefícios Assistenciais: BPC e Benefícios Eventuais. 14. Programas 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 
 
Português  para todos os cargos de Nível Médio
 
1. Interpretação de texto. 2. Ortografia (novo 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos)  e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e modos verbais.  
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 
oração; termos da oração (função sintática)  9. 
semânticos). 10. Pontuação. 11. Acentuação gráfica (novo 
 
Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
cargos de Técnico Municipal de Nível Médio em Enfer magem e em Vigilância Sanitária
 
1. Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90 e 
8.142/90. 3. Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 
4. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/0
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 d e 25/08/11. 
27/10/11. 7. Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
14/09/11. 8. Estratégia de Saúde da Família 
10. Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade 
Adolescente – Lei 8.069/90. 12. Estatuto do Idoso 
redes de atenção a saúde – Autor: Eugênio Vilaça Mendes
 
 
Legislação Municipal e Constitucional para o cargo de Agente Administrativo
 
1. Constituição da República Federativa do Brasil: 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 
Competências e limitações de cada Poder. 
Executivo. A responsabilidade do Poder Executivo. 
 
 
 
� NÍVEL MÉDIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
PROFISSIONAL 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
1. Administração Pública Municipal: 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 
Impostos e taxas.  2. Administração e ambiente de trabalho: 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e adm
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. 
atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos. 
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administraç
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

para todos os cargos de Nível Médio  

1. Interpretação de texto. 2. Ortografia (novo acordo ortográfico); sinônimos e antônimos;  homônimos 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos)  e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e modos verbais.  
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 
oração; termos da oração (função sintática)  9. Processos de coordenação e subordinação (valores 

. Pontuação. 11. Acentuação gráfica (novo acordo ortográfico). 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para 
cargos de Técnico Municipal de Nível Médio em Enfer magem e em Vigilância Sanitária

Lei 8.080/90 e Decreto n° 7.508 de 28/06/11. 2. 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Redes de Atenção à Saúde, Portaria n° 2.226 de 18 /09/09. 5. Política Nacional de Atenção Básica, 
Portaria n° 2.488 de 21/10/11 e Portaria n° 2.027 d e 25/08/11. 6. Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
Saúde da Família – ESF. 9. Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

Programa de Melhoria e Avaliação de Qualidade – PMAQ. 11.  Estatuto da Criança e do 
. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. 13. Revisão Bibliográfica sobre

Autor: Eugênio Vilaça Mendes. 

Legislação Municipal e Constitucional para o cargo de Agente Administrativo

1. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais. Da organização do Estado (Títulos I, II e III). 3. A Lei Orgânica Municipal. 

ompetências e limitações de cada Poder. 4. O Poder Legislativo. A Câmara Municipal. 
sponsabilidade do Poder Executivo.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 
trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de 
relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho.  Apresentação e 

Clientes internos e externos. Followup. Check
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 
fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

acordo ortográfico); sinônimos e antônimos;  homônimos 
e parônimos. 3. Estrutura do vocábulo (radicais e afixos)  e formação das palavras. 4. Classificação e 
Emprego de substantivos, adjetivos, pronomes e conjunções. 5. Emprego de tempos e modos verbais.  
6. Regência nominal e verbal; crase. 7. Concordância nominal e verbal. 8. Estrutura do período e da 

Processos de coordenação e subordinação (valores 
 

Legislação do SUS, Estatuto da Criança e do Adolesc ente, Estatuto do Idoso para todos os 
cargos de Técnico Municipal de Nível Médio em Enfer magem e em Vigilância Sanitária  

 Participação Social, Lei 
Pactos pela Saúde, Portaria nº 399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. 

. Política Nacional de Atenção Básica, 
Telessaúde, Portaria n° 2.546 de 

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria n° 2.206 de 
. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Estatuto da Criança e do 
Revisão Bibliográfica sobre as 

Legislação Municipal e Constitucional para o cargo de Agente Administrativo  

Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e 
3. A Lei Orgânica Municipal. 

A Câmara Municipal. 5. O Poder 

DE CONHECIMENTO TÉCNICO 

Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, 
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: 
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. 

Atendimento e comunicação. Técnicas 
administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no 

inistrativos, emissão de 
Organização do local de trabalho.  Apresentação e 

Check-list. Organização de 
reuniões e eventos.  Relacionamento interpessoal.  Gerenciamento do tempo. Ética no exercício 
profissional. Qualidades pessoais e técnicas relativas à função de assessoria. Organograma e 

ão de conflitos. Protocolo e arquivo de 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

documentos. 3. Comunicação oficial
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 
certidão,contrato,convênio,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 
requerimento, resolução. Windows XP e Windows 7: 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
2003 e 2007: Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recupera
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices,
mala direta. Excel 2003 e 2007: 
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráfic
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 
classificação, sub-totais, obtenção de dados externos. 
anti-vírus.  
 
 
TMNM em ENFERMAGEM  
 
Atenção Básica a Saúde: O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 
Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na 
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhim
família; Saúde bucal; Urgência e emergência. 
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). 
Procedimentos de enfermagem
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 
de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional
para o exercício do profissional de enfermagem.  
 

TMNM em VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. 
Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumenta
Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Promoção da saúde. Atribuições do Auxiliar de Vigilância Sanitária. Trabalho em equipe/processo de 
trabalho/comunicação. Processo Saúde
Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico 
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em 
Educação em Saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e Gerenciamento de risco 
sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária/Municipalização/Descentralização. Relações: 
saneamento/promoção e prevenção /controle de doenças. Responsabilid
na atenção básica: municipal/estadual/federal. Campo de abrangência da vigilância sanitária. Riscos 
ocupacionais.  
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Comunicação oficial : atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 

,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 

Windows XP e Windows 7: Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. 
Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recupera

edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 

Excel 2003 e 2007: Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré
definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráfic
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

totais, obtenção de dados externos. Internet: Email, Segurança na internet, vírus e 

O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 
Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a 
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na 
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da 
família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança : Normas de biossegurança; Métodos e 
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). 

de enfermagem : Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas 
antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 

Código de Ética e Lei do Exercício Profissional
para o exercício do profissional de enfermagem.   

TMNM em VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. 
Saneamento. Doenças (Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Tuberculose, Doença de 
Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Promoção da saúde. Atribuições do Auxiliar de Vigilância Sanitária. Trabalho em equipe/processo de 

o Saúde-Doença/ determinantes/ condicionantes. Conselhos de saúde. 
Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico 
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em 
Educação em Saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e Gerenciamento de risco 
sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária/Municipalização/Descentralização. Relações: 
saneamento/promoção e prevenção /controle de doenças. Responsabilidade das esferas de governo 
na atenção básica: municipal/estadual/federal. Campo de abrangência da vigilância sanitária. Riscos 
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: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento. 
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, 

,declaração, decreto, despacho,edital, estatuto,instrução 
normativa,lei,memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, procuração,relatório, 

Conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 

programas e aplicativos, painel de controles, exclusão e recuperação de arquivos ou pastas. Word 
Estrutura básica dos documentos, criação, exclusão e recuperação de documentos, 

edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, configuração de páginas, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, 

inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, 
Estrutura básica das planilhas, formatação de dados, estilos pré-

definidos, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, validação, 

Segurança na internet, vírus e 

O Técnico em Enfermagem inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: 
Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); 

Saúde da Mulher; Atenção a 
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; 
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na 

ento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da 
: Normas de biossegurança; Métodos e 

procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). 
: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas 

antropométricas, preparo e administração de medicações e fluidoterapia, oxigenioterapia, tratamento 
Código de Ética e Lei do Exercício Profissional : Legislação e ética 

Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Ética e cidadania/direitos humanos. Epidemiologia. 
r, Dengue, Tuberculose, Doença de 

Chagas, Malária, Esquistossomose e outras). Formas de aprender e ensinar em educação popular. 
Promoção da saúde. Atribuições do Auxiliar de Vigilância Sanitária. Trabalho em equipe/processo de 

Doença/ determinantes/ condicionantes. Conselhos de saúde. 
Visita domiciliar. Mapeamento/territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico 
comunitário. Sistema de informação em saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde. 
Educação em Saúde. Epidemiologia e Análise de situação de saúde. Risco e Gerenciamento de risco 
sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária/Municipalização/Descentralização. Relações: 

ade das esferas de governo 
na atenção básica: municipal/estadual/federal. Campo de abrangência da vigilância sanitária. Riscos 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

 
� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

 
Português para os cargos de Nível Fundamental 
 
1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunções; 7. Estrutura das 
palavras (radicais e afixos); Processos de formação de palavras;
predicado); 9. Concordância entre os termos da oração (nominal
verbal; 11. Ortografia oficial; 12. Pontuação; 13. 
ortográfico. 
 

 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental 
 
Números e operações: interpretação e resolução de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 
Geometria (ângulo). 
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
 
1.Dentição decídua. 2. Uso de fluoretos. 
auxiliar em odontologia. 5. Doenças periodontais. 
Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 
prática odontológica. 10. Prevenção das doenças bucais. 
12. Bioética e odontologia. 13. Anatomia dental. 
ações da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. 
informações do usuário e documentação. 
gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos. 
Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 
em Saúde. 21. Saneamento. 22. Processo de Trabalho. 
condicionantes. 24. Vigilância em saúde. 
 
 

 
1.Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retro
e pá carregadeira): precauções e regras de segurança; 
básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, 
acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. 
legislação de trânsito e direção defensiva. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  (8ª. Série) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

Português para os cargos de Nível Fundamental  

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunções; 7. Estrutura das 
palavras (radicais e afixos); Processos de formação de palavras; 8. Termos da oração (sujeito e 
predicado); 9. Concordância entre os termos da oração (nominal e verbal); 10. Regência nominal e 

Pontuação; 13. Acentuação gráfica de acordo com o novo acordo 

Matemática para os cargos de Nível Fundamental  

Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 

ráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

. Uso de fluoretos. 3. Promoção de saúde bucal. 4. Atribuições de pessoal 
. Doenças periodontais. 6. Cárie dentária. 7. Risco de cárie dentária. 

Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 
. Prevenção das doenças bucais. 11. Educação e motivação em saúde bucal. 

Anatomia dental. 14. Anatomia da cavidade bucal. 
ações da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. 16. Importância da coleta de 
informações do usuário e documentação. 17. Manutenção preventiva de equipamento odontológico e 

íduos em serviços odontológicos. 18. Radiologia aplicada na odontologia. 
Aspectos epidemiológicos e sociais das doenças bucais. 20. Estratégia saúde da família. Informação 

. Processo de Trabalho. 23. Processo Saúde
. Vigilância em saúde. 25. Riscos ocupacionais. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

1.Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retro
precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção 

básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, 
acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. 2.Conhecimentos sobre 

eção defensiva. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

1. Compreensão e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. 
Sinônimos e antônimos; Parônimos e Homônimos; 4.  Emprego de tempos e modos dos verbos; 5. 
Flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e conjunções; 7. Estrutura das 

Termos da oração (sujeito e 
e verbal); 10. Regência nominal e 

Acentuação gráfica de acordo com o novo acordo 

problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 

ráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

PROFISSIONAL 

. Atribuições de pessoal 
. Risco de cárie dentária. 8. 

Biossegurança no consultório odontológico, prevenção e controle de riscos. 9. Aspectos éticos na 
Educação e motivação em saúde bucal. 

. Anatomia da cavidade bucal. 15. Atribuições e 
. Importância da coleta de 

Manutenção preventiva de equipamento odontológico e 
. Radiologia aplicada na odontologia. 19. 
. Estratégia saúde da família. Informação 
. Processo Saúde-Doença, determinante-

1.Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retro-escavadeira 
leitura dos instrumentos do painel, manutenção 

básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, 
2.Conhecimentos sobre 

Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª. Série)
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

 
Português para os cargos de Nível Fundamental 
 
1. Análise e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. Sinônimos e 
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego  de 
substantivo próprio e comum, simples e composto, coleti
6. Artigos, preposição, pronomes, adjetivos, verbos ( tempos e modos) 7. 
8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal)
 

 
Matemática para os cargos de Nível Fundamental 
 
Números e operações: interpretação e resolução de situações
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 
com idéia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e
Geometria (ângulo). 
 
 
� NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

AUXILIAR 
 
Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
utilizados; Segurança no trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual 
(E.P.I.). Copa e cozinha: preparo de pequenas refeições.
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e r
produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de lixo. 
 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das tarefas. Noções 
básicas de manutenção e conservação.
das ferramentas elétricas portáteis e fixas (e dos seus componentes) de carpintaria, construção civil e 
limpeza pública em geral.  Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Co
Separação de lixo. Resíduos. Limpeza de vias públicas
podas. Jardinagem. Equipamentos de Segurança: a) Equipamentos de proteção individual (EPI). 
Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualid
 

 
Noções de higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de 
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 
recebimento, armazenamento, descongelamento, 
Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 
limpeza. Relação interpessoal e ética profissional. Resolução 
2004. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª. Série)  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM 

Português para os cargos de Nível Fundamental  

1. Análise e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. Sinônimos e 
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego  de 
substantivo próprio e comum, simples e composto, coletivo; gênero, número e grau dos substantivos. 
6. Artigos, preposição, pronomes, adjetivos, verbos ( tempos e modos) 7. Acentuação e sinais gráficos. 
8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal)

ática para os cargos de Nível Fundamental  

Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 

porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual 

(E.P.I.). Copa e cozinha: preparo de pequenas refeições. Limpeza: higienização de 
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e r
produtos e materiais; Coleta seletiva; Separação de lixo. Atendimento e qualidade.

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das tarefas. Noções 
conservação. Identificação dos equipamentos, das ferramentas manuais e 

das ferramentas elétricas portáteis e fixas (e dos seus componentes) de carpintaria, construção civil e 
Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Co

Separação de lixo. Resíduos. Limpeza de vias públicas. Noções de calcetaria.
Equipamentos de Segurança: a) Equipamentos de proteção individual (EPI). 

Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 

COZINHEIRO  

Noções de higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de 
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 
recebimento, armazenamento, descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. 
Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 

rpessoal e ética profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 
2004. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO C OMUM  

1. Análise e interpretação de textos; 2. Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; 3. Sinônimos e 
antônimos; Parônimos e Homônimos; 4. Divisão silábica, sílaba tônica. 5. Classificação e emprego  de 

vo; gênero, número e grau dos substantivos. 
centuação e sinais gráficos. 

8. Ortografia. 8. Sinais de pontuação. 9.  Concordância entre os termos da oração (verbal e nominal). 

problema, envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e decimais. Interpretação e cálculos 

porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: reconhecimento e utilização das unidades e 
tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade. 

CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 

Zeladoria: Utilização, cuidados, limpeza, guarda e controle de materiais, equipamentos e produtos 
trabalho e prevenção de acidentes, Equipamentos de Proteção individual 

Limpeza: higienização de prédios públicos; 
Higienização de superfícies; Condutas e Aspectos gerais de higiene; Meio ambiente e reciclagem de 

Atendimento e qualidade. 

Cuidados elementares com o patrimônio. Habilidades manuais no desempenho das tarefas. Noções 
Identificação dos equipamentos, das ferramentas manuais e 

das ferramentas elétricas portáteis e fixas (e dos seus componentes) de carpintaria, construção civil e 
Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva; 

Noções de calcetaria. Serviços de cortes e 
Equipamentos de Segurança: a) Equipamentos de proteção individual (EPI). 

Noções de higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de 
trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: 

preparo e preparo de alimentos, distribuição. 
Contaminação de alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções 
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de 

RDC nº 216, de 15 de setembro de 


