
1. DAS VAGAS E VENCIMENTOS 
 
O concurso tem por finalidade o preenchimento das vagas existentes na classe inicial do quadro permanente da Prefeitura 
Municipal, bem como das que ocorrerem durante o período de validade do concurso, compreendendo os cargos e vagas, ao 
que se segue: 
O vencimento  inicial do quadro da Prefeitura Municipal será para todos os cargos  a remuneração prevista no presente 
edital, conforme previsão da Lei  Nº 042/2001. 
 

CÓD.   CARGO VAGAS VENCIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO  

1. MÉDICO PEDIATRA 02 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
2. MÉDICO GENICOBSTETRA 01 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
3. MÉDICO ANGIOLOGISTA 01 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
4. MÉDICO OFTALMOLOGISTA 01 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
5. MÉDICO GERIATRA 01 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
6. MÉDICO ORTOPEDISTA 02 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
7. MÉDICO CLINICO GERAL 17 R$ 1.000,00 R$ 40,00 
8. ENFERMEIRO 09 R$ 600,00 R$ 40,00 
9. FISIOTERAPEUTA 03 R$ 600,00 R$ 40,00 
10. PSICÓLOGO 01 R$ 600,00 R$ 40,00 
11. SANITARISTA 02 R$ 600,00 R$ 40,00 
12. BIOLOGO 01 R$ 600,00 R$ 40,00 
13. PROFESSOR DE PORTUGUÊS 10 R$ 393,32 R$ 40,00 
14. PROFESSOR DE MATEMATICA 08 R$ 393,32 R$ 40,00 
15. PROFESSOR NIVEL I 78 R$ 265,76 R$ 25,00 
16. TÉCNICO EM ENFERMAGEM  14 R$ 280,00 R$ 25,00 
17. TÉCNICO EM LABORATÓRIO 10 R$ 280,00 R$ 25,00 
18. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 02 R$ 280,00 R$ 25,00 
19. COZINHEIRO 06 R$ 240,00 R$ 15,00 
20. COVEIRO 02 R$ 240,00 R$ 15,00 
21. AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 12 R$ 240,00 R$ 15,00 

 
2. D A S   A T R I B U I Ç Õ E S 
 
AS ATRIBUIÇÕES dos cargos indicados no presente edital são as definidas na legislação municipal e no regimento interno 
da Prefeitura Municipal. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
3.1. O  Regime Jurídico será o Estatutário, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal de SANTO ESTEVÃO. 
 
3.1.2.A jornada normal de trabalho será de 44 horas semanais, podendo ser reduzida de acordo com as atribuições de cada 
cargo, necessidades do serviço e previsão específica de lei. 
 
3.2. Os Candidatos, habilitados e nomeados, serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo, para servirem nos 
órgãos da administração. 
 
3.3. A posse dos candidatos aprovados e nomeados ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a publicação do ato de 
provimento, podendo ser prorrogada por igual período a requerimento escrito do interessado e conveniência da 
administração. 
 
3.4. O candidato, aprovado e nomeado, será investido no exercício da função pelo seu superior hierárquico, no prazo 
máximo de 05 dias após a posse. 
 
3.5. SOMENTE ENTRARÁ EM FOLHA DE PAGAMENTO o candidato nomeado que for investido no exercício da função no 
órgão para o qual foi designado. 



 
3.6.O ESTÁGIO PROBATÓRIO será disciplinada pela Lei Municipal Complementar Nº 042/2001 e demais normas que 
vierem a regular a matéria. 
 
4. D A S   I N S C R I Ç Õ E S 
 
4.1.As inscrições estarão abertas no período de 13 a 24 de OUTUBRO de 2003, , no Município de Santo Estevão- Ba, no 
Centro Administrativo Municipal, Centro Cultural Temístocles Pires de Cerqueira,  no horário das 08 às 18 horas, de 
segunda à sexta, no SENASP – Serviço Nacional de Seleção Pública, na Rua Desembargador Baldoino Andrade, 60 – 
Chame-chame – Salvador, Bahia, das 08 às 18 horas ou on-line no site www.senasp.com.br. 
 
4.1.1. Será reservado aos deficientes físicos o correspondente a 05% (cinco) por cento das vagas do concurso, obedecendo 
sua aprovação e nomeação aos demais requisitos previstos para todos os candidatos. 
 
4.1.2. Para ser confirmada a inscrição não presencial, o candidato após preencher  e enviar on-line a ficha padrão disponível 
no site, www.senasp.com.br, deverá encaminhar via sedex para a Rua Desembargador Baldoino Andrade, 60 - Chame-
Chame, CEP 40155-180 até o ultimo dia previsto para as inscrições, a ficha assinada, acompanhada de cópia da cédula de 
identidade e comprovante do depósito bancário original, correspondente ao pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.1.2.1. A não observância ao item anterior, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento da taxa de inscrição importa em 
indeferimento da inscrição. 
 
4. 2. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 
 
? Ser brasileiro ou estrangeiro, na forma da lei e maior de 18 anos; 
? Não ter idade igual ou superior a 65 anos, na data das inscrições; 
? Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos e não registrar antecedentes criminais; 
? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
? Ter a escolaridade exigida no item referente a cada cargo sob pena de insubsistência da inscrição e 
desclassificação automática do candidato. 
 
4.2.1.  PARA INSCREVER-SE O CANDIDATO DEVERÁ: 
 
PREENCHER O REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO. 
 
PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE AO CARGO OBJETO DA INSCRIÇÃO, CONFORME 
ESTABELECIDO NO ITEM 1.1, MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA CRÉDITO NA AGÊNCIA 1133-9 – CONTA 
8773-4 ( BANCO DO BRASIL )  OU NA AGÊNCIA 3562-9 – CONTA 3955-1 ( BRADESCO ) EM FAVOR DA PREFEITURA 
MUNIIPAL DE SANTO ESTEVÃO.  
 
TER A ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA :  
 
4.2.1.1. TER A ESCOLARIDADE : 
 
 
 
 
 
 
 
1. MÉDICO PEDIATRA   GRADUAÇÃO EM MEDICINA/ ESPECIALIZAÇÃO EM  

PEDIATRIA 
2. MÉDICO GENICOBSTETRA  GRADUAÇÃO EM MEDICINA / ESPECIALIZAÇÃO EM  

OBSTETRICIA 
3. MÉDICO ANGIOLOGISTA  GRADUAÇÃO EM MEDICINA / ESPECIALIZAÇÃO EM  

ANGEOLOGIA 



4. MÉDICO OFTALMOLOGISTA  GRADUAÇÃO EM MEDICINA / ESPECIALIZAÇÃO EM  
OFTALMOLOGIA 

5. MÉDICO GERIATRA   GRADUAÇÃO EM MEDICINA / ESPECIALIZAÇÃO EM  
GERIATRIA 

6. MÉDICO ORTOPEDISTA  GRADUAÇÃO EM MEDICINA / ESPECIALIZAÇÃO EM  
ORTOPEDIA 

7. MÉDICO CLINICO GERAL   GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
8. ODONTOLOGO    GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
9. ENFERMEIRO    GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
10. PSICÓLOGO   GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
11. BIOLOGO    GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA 
12. SANITARISTA   GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA 
13. PROFESSOR DE PORTUGUÊS  LICENCIATURA EM LETRAS 
14. PROFESSOR DE NATEMATICA LICENCIATURA EM MATEMATICA 
 
• NÍVEL MÉDIO 
 
 
15. PROFESSOR NIVEL I   2º grau com formação em magistério, ou formação em  

pedagogia com habilitação para o ensino fundamental 
MATÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

16. TÉCNICO EM ENFERMAGEM  CURSO TÉCNICO EM ENFERMAFEM 
17. TÉCNICO EM LABORATÓRIO CURSO TÉCNICO EM LABORATORIO 
18. TÉCNICO EM RADIOLOGIA  CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
• FENDAMENTAL  
 
19. COZINHEIRO 
20. COVEIRO 
21. AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 
 
 
4.2.2. Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados à Comissão  e os que não atenderem aos requisitos indicados 
nos itens 4.2 e 4.2.1.  serão declarados insubsistentes,  se antes da posse não forem comprovadas as condições fixadas no 
presente edital, independente da nota obtida e da classificação, sendo insubsistente ainda o ato de nomeação, que será 
revogado por ato do Chefe do Poder Executivo, sem geração de qualquer direito em favor do candidato. 
 
4.2.2.1.O pedido de inscrição somente será processado após o pagamento da taxa de inscrição e do preenchimento do 
formulário fornecido pela comissão. 
 
4.2.3.  As condições exigidas para a inscrição deverão ser apresentadas somente pelos candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 50% (cinqüenta por cento) das provas, no momento da convocação e nomeação. 
 
4.2.3.1. Os documentos probatórios das condições previstas no edital deverão ser apresentados no prazo máximo de 05 
dias após a publicação do ato de convocação e a não apresentação desclassifica e exclui o candidato da lista de aprovados, 
automaticamente, não havendo possibilidade de lhe ser deferido prorrogação de prazo para a apresentação dos 
documentos. 
 
4.2.4.  Não haverá em nenhuma hipótese a devolução da taxa de inscrição. 
 
4.2.5.  As inscrições requeridas mediante instrumento de mandato (procuração) deverão no ato da apresentação do 
requerimento, fazer prova do instrumento, que ficará arquivado  e da Cédula de Identidade do candidato e do procurador. 
 
5.  D O   C O N C U R S O 
 
O CONCURSO SERÁ REALIZADO DA SEGUINTE FORMA:  



 
5.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva com múltiplas escolhas com valor de 100 (cem) pontos. 
 
5.2.  Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de  acertos 
do total da prova,  não havendo possibilidade de aproximação de notas. 
 
5.2.1. Os candidatos aos cargos previstos nos códigos que 16, 17 e 18, que obtiverem aprovação na prova objetiva de 
múltiplas escolhas, serão submetidos à prova prática eliminatória, que valerá de 0 a 100 pontos, tendo aprovação o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos, sendo que, para os candidatos submetidos a datilografia e 
digitação terão que alcançar o número mínimo de toques. 
 
5.2.1.1. A Comissão designará uma subcomissão para avaliar as provas práticas com técnicos de cada área objeto do 
concurso. 
 
5.3. DAS PROVAS DE TÍTULOS 
 
5.3.1. Na forma prevista no art.19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, a todos os candidatos que se 
habilitarem com média mínima de 50 % de acertos da prova e que tenham sido admitidos até 05.10.1983, será facultada  a 
prova de títulos com caráter classificatório, a ser requerido no prazo de 48 horas após a publicação do resultado da prova 
objetiva, com comprovação do tempo de serviço mediante certidão,  tendo a respectiva prova de títulos caráter meramente 
classificatório, com anexação dos pontos da tabela abaixo à nota da prova objetiva. 
 
 
05(CINCO) ANOS DE SERVIÇO  01 (HUM) PONTO 
10(DEZ) ANOS DE SERVIÇO 02 (DOIS) PONTOS 
15(QUINZE) ANOS DE SERVIÇO 03 (TRÊS) PONTOS 
20(VINTE ) ANOS DE SERVIÇO  04 (QUATRO) PONTOS 
25(VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO 05 (CINCO) PONTOS 
 
5.3.2. Aos candidatos dos cargos com código para Nível Superior, além do título previsto no item anterior, será facultado a 
apresentação de prova de títulos de formação, com a seguinte escala: 
 
 
TÍTULO                                                          VALOR                   MÁXIMO DE              
                                                                     UNITÁRIO                   PONTOS           
ESTUDOS ADICIONAIS COM MÍNIMO DE 180 HORAS 01 PONTO 01 

TESE APRESENTADA EM CONGRESSO 01 PONTO 02 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DO  

CARGO DE PROFESSOR 
01 PONTO 02 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 02 PONTOS 04 
MESTRADO 04 PONTOS 08 

DOUTORADO 06 PONTOS 12 
 
 
5.3.3.As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final , exclusivamente para efeitos de classificação. 
 
5.3.3.1 Os títulos deverão ser remetidos por Sedex para o SENASP- SERVIÇO NACIONAL DE SELEÇÃO PÚBLICA, com 
endereço na Rua Desembargador Baldoino Andrade, 60 - Chame-Chame, CEP 40 180-155, no prazo de 48 horas, após a 
publicação do resultado no site www.senasp.com.br e no lugar de costume da Prefeitura Municipal de SANTO ESTEVÃO. 
 
5.4. O candidato aprovado será submetido À PROVA DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL, por profissionais habilitados  
indicados pelo chefe do Poder Executivo, que farão laudo individual e circunstanciado quando o candidato não obtiver a 
aprovação. 
 
5.5. As provas serão realizadas no município de SANTO ESTEVÃO, em data e locais a serem indicados pela comissão do 
concurso até o  5º dia antes da realização da prova, por edital a ser  publicado no mural do prédio do Paço Municipal. 



 
5.5.1. O candidato somente poderá ingressar na sala de provas com a apresentação da cédula de identidade ou carteira de 
trabalho original. 
 
5.5.1.1. Não será admitido na sala de provas, o candidato que não se apresentar no horário indicado no Edital referido no 
item 5.5. 
 
5.5.1.2.  Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada. 
 
5.6. Não será admitido em nenhuma das provas consulta a qualquer tipo de livro, legislação, manual, ou folhetos, sendo 
vedado ao candidato o uso de qualquer escrito ou equipamento eletrônico. 
 
5.6.1. Os fiscais de sala terão Poder de Polícia para eliminar automaticamente o candidato que for flagrado utilizando-se de 
qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos não permitidos. 
 
5.6.2. Só será admitido o uso pelo candidato de caneta esferográfica, azul ou preta, lápis e borracha, vedando-se o uso de 
qualquer outro material não autorizado. 
 
6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
6.1.  SERÁ DESCLASSIFICADO  O CANDIDATO QUE: 
 
6.1.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início das provas. 
6.1.2. For surpreendido, durante a execução das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material 
não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude.  
 
6.1.3. Não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada prova aplicada. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
7.1. Será classificado o candidato que na primeira prova obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de 
acertos. 
 
7.2. Os candidatos serão classificados em uma única lista para cada cargo, em ordem decrescente da nota final. 
 
7.3. Na hipótese de igualdade de notas, será utilizado o seguinte critério para desempate: 
 
a)FOR O MAIS IDOSO; 
b)OBTIVER MAIOR NOTA NA PRIMEIRA PROVA, PARA OS CANDIDATOS QUE SE SUBMETEREM À PROVA PRÁTICA; 
c)FOR FUNCIONÁRIO OU EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL ADMITIDO ATÉ 04.10.1988; 
d)TIVER MAIOR PROLE; 
e)FOR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OU FEDERAL; 
f)FOR EX-COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. 
 
7.3.1. A ordem prevista no item 7.3 será seqüencialmente eliminatória das demais; somente será utilizada outra alternativa 
para critério de desempate, se, mesmo utilizando a primeira alternativa, perdurar a  condição de empate entre candidatos. 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. O prazo para interposição de recursos será de 24(vinte e quatro) horas após divulgação do gabaritos, tendo como termo 
inicial o 1º dia útil subseqüente. 
 
8.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato  
 
8.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome do candidato, numero de 
inscrição, conforme modelo abaixo 



 
 
 Concurso 
 Nome     nº inscrição 
 Cargo 
 Data  
 Assinatura 
 
8.4.O(s) ponto(s) de questão(es) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s)  aos candidatos presentes. 
 
8.5. Os recursos deverão ser entregues na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO OU ENCAMINHADOS PARA 
O SENASP VIA SEDEX NO PRAZO DE 24 HORAS, a partir da publicação do gabarito para a na Rua Desembargador 
Baldoino Andrade, 60 - Chame-Chame, CEP 40155-180. 
 
8.6. A Banca Examinadora do SENASP constitui  última instância para, recursos sendo soberana em suas decisões, razão 
por que não caberão recursos adicionais. 
 
8.7.A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, e apenas quanto aos pedidos que forem deferidos. 
 
8.8.Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, Internet ou outro meio que não seja o especifico 
neste edital. 
ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida 
 
9.  DO    P R O V I M E N T O 
 
9.1. A nomeação dos aprovados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos habilitados, de acordo 
com a necessidade da Administração. 
 
9.2.  Os candidatos aprovados deverão tomar posse no prazo de 30 dias após a publicação do ato de provimento, tendo o 
prazo máximo de 05 (cinco) dias para entrar em exercício de função, no lugar para onde for designado. 
 
9.3. Somente poderá tomar posse os candidatos que apresentarem a prova de sanidade física e mental. 
 
9.4. O candidato que nom eado não tomar posse no prazo de 30 dias, perderá o direito à sua classificação, passando a ser o 
último da lista de classificados. 
9.5. A nomeação, bem como todos os atos do presente concurso, serão publicados no lugar de costume na Prefeitura 
Municipal do Município e registrado no livro próprio dos atos do Poder Executivo. 
 
9.6. Não caberá recurso pelo fato de não ter o candidato tomado conhecimento da publicação por sua exclusiva 
inobservância. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do concurso  
público, nos termos fixados no edital. 
 
10.2. A inexatidão das informações apresentadas pelo candidato, bem como a irregularidade da documentação exigida no 
presente edital, ainda que classificado, importa a eliminação do candidato. 
 
10.3. A inscrição do candidato importará a anuência a sua nomeação, se habilitado no concurso. 
 
10.4. Caberá ao Chefe do Poder Executivo, dispor sobre o aproveitamento dos candidatos habili tados bem como sua 
designação, não havendo obrigação de nomeação de todos os candidatos que obtiverem aprovação. 
 
10.5.  As condições do exercício dos cargos dos candidatos aprovados e nomeados será regulada pela Lei Municipal nº 
042/2001 e demais normas que regulamentem o Serviço de Pessoal do Município. 



 
11. Os casos omissos até a publicação final do concurso serão resolvidos pela Comissão do Concurso e, após a publicação 
do resultado final, pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
12.  O concurso terá validade de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois), por conveniência da Administração, por ato 
do Chefe do Poder Executivo a ser publicado até o dia de expiração do prazo. 
 
13. O requerimento de inscrição será padronizado e entregue pela Comissão ao candidato e somente será recebida pela 
comissão, após o pagamento da respectiva taxa de inscrição. 
 
13.1. O candidato que fizer o pagamento da taxa e não preencher a ficha de inscrição e protocolar junto ao SENASP na 
forma prevista no edital, não fará prova em nenhuma hipótese. 
 
14.Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos SENASP não fornecerá exemplares dos 
cadernos de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso. 
 
15. Todo material relativo ao presente concurso será incinerado a partir do 120º dia após a homologação, ficando entretanto 
gravado em meio magnético todas as informações relativas aos dados individuais de cada candidato. 
 

P R O G R A M A 
 
* I. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR  
 
I. A. LÍNGUA PORTUGUESA:  1. Interpretação de Textos 2. Ortografia, 3. Divisão silábica, 4. Encontros vocálicos  e 
consonantais. 5. Acentuação, 6. Emprego de crase, 7. Pontuação, 8. Flexão nominal, 9. Flexão verbal, 10. Emprego dos 
verbos impessoais,11. Vozes verbais (transformação),12. Uso e colocação de pronomes,13. Concordância Nominal, 14. 
Concordância Verbal, 15. Regência nominal,16.Regência verbal, 17. Análise sintática: termos da oração,18.Frase, Oração, 
Período: processo de coordenação e subordinação, 19. Emprego das conjunções. 20. Semântica: significação das palavras, 
sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Epidemiologia em saúde da criança; Diagnóstico de saúde da população infantil de uma 
comunidade; Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população; Assistência farmacêutica; 
Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 
materno); Relação médico-família-criança; Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: 
alimentação da criança; crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor; dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e 
metabolismo; saúde bucal; aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém -nascido; patologias do aparelho digestivo; 
doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria; doenças res piratórias agudas e crônicas; patologias do trato 
urinário; anemias; patologias cardíacas; afecções cirúrgicas comuns da infância; problemas dermatológicos na infância; 
problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. Urgências em pediatria.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  GINECOLOGIA: Propedêutica Ginecológica. Leucorréias. O eixo Hipotálamo - Hipófise 
- Ovário (Neuroendocrinologia). Fisiologia do ciclo menstrual. Amenorréia. Anovulação. Hemorragias Uterinas Disfuncionais. 
Hirsutismo. Galactorréias - Síndrome amenorréia / galactorréia. Climatério Normal e Patológico. Fisiopatologia do Climatério. 
Terapêutica de Reposição Hormonal. Puberdade Anormal e Problemas do Crescimento - Obesidade. Hiperplasia Glandular 
do Endométrio - Carcinoma do Endométrio. Endometriose. Mastopatias Benignas. Mastopatias Malignas. Displasia Cervical 
Uterina. Distopias Genitais - Fistulas. Lesões Benignas e Malignas da Vulva. Dismenorréia - Tensão Pré-Menstrual. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Doença Inflamatória Pélvica. Anticoncepcionais Hormonais e não Hormonais. 



Tumores em ginecologia.OBSTETRÍCIA: Propedêutica da Gravidez. Assistência Pré-Natal. Assistência ao Parto. Puerpério - 
Normal e Patológico. Gemelaridade. Avaliação da Maturidade Fetal. Ultra-sonografia Obstétrica. Crescimento Intra-uterino 
Restrito. Modificações Fisiológicas da Gravidez. Rutura Prematura das Membranas Ovulares Apresentação Anômalas. 
Hemorragias da Primeira Metade da Gravidez. Hemorragias do terceiro trimestre da Gravidez. Prematuridade - Prevenção e 
Conduta no Parto Prematuro. Doença Hipertensiva Específica da Gravidez - Pré-Eclâmpsia, Eclâmpsia, Hipertensão 
Essencial na Gravidez. Isoimunização Materna pelo Fator RH. Gravidez de Alto-risco: identificação e acompanhamento pré-
natal.   
 
MÉDICO VASCULAR/ ANGIOLOGISTA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Anatomia, fisiologia da coagulação e plaquetária, exame físico vascular. claudicação 
intermitente, aneurisma de aorta, aneurismas periféricos, isquemia cerebral de origem extracraniana, hipertensão 
renovascular, tromboangeíte obliterante, trombose venosa profunda, insuficiência venosa crônica e tromboflebite superficial, 
linfedema, linfangites e angiodisplasias. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Correção cirúrgica das afecções palpebrais. 
Cirurgia da conjuntiva. Cirurgia da córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos oculares. Anomalias da refração. Afecções 
daconjuntiva, córnea e esclera. Afecções do trato uveal. Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. 
Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Afecções do cristalino. Tumores oculares. Afecções das pálpebras. 
Afecções da órbita. Afecções das vias lacrimais. Prevenção da cegueira. 
 
MÉDICO GERIATRA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1- Doença de Alzheimer. 2- Doenças cérebro - vasculares. 3- Distúrbios do sono no 
idoso. 4- Depressão, ansiedade, outros distúrbios afetivos. 5- Hipertensão arterial no idoso. 6- Hipotensão ortostática. 7- 
Insuficiência cardíaca no idoso. 8-Arritmias cardíacas. 8- Doença arterial coronariana. 9- Tromboembolismo venoso. 10- 
Doença pulmonar obstrutiva crônica. 11- Hemorragia digestiva. 12- Constipação e diarréia no idoso. 13- Doenças da 
próstata. 14- Difusão sexual. 15- Climatério. 16- Diabetes Mellitus no idoso. 17- Osteoporose. 18- Vacinas. 19- Parâmetros 
clínicos do envelhecimento e avaliação geriátrica global. 20- Farmacologia e terapêutica na velhice. 21- Distúrbios da 
postura, marcha e quedas. 21- Incontinência urinária. 22- Imobilidade e síndrome da imobilização. 23- Úlceras de pressão. 
24- Risco cirúrgico do paciente idoso. 25- Dis túrbio hidroeletrolítico no idoso. 26- Neoplasias no idoso. 27- Cuidados ao fim 
da vida. 28- Negligência e maus -tratos. 29- Saúde mental e envelhecimento. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: 
fase aguda e crônica. Tuberculose ósteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia 
em geral. Branquialgias. Artrite degenerativa da coluna cervical. Síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro 
doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra. Hérnia de disco. Espondilose. Tumores ósseos 
benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. 
Fratura e luxação: dos ossos dos pés e do tornozelo. Fratura diafisária dos ossos dos pés. Fraturas e luxação do joelho. 
Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura transtrocanteriana. Fratura do colo, do fêmur, do 
ombro, da clavícula e extremidade superior e diátese do úmero, da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e 
fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e 
Smith. Luxação do carpo-fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento 
da mão: lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em Ortopedia e Traumatologia: 
anatomia do sistema ósteo-articular; radiologia do sistema ósseo articular, anatomia do sistema muscular; anatomia dos 
vasos e nervos; anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. 
 
MÉDICO CLÍNICO  



 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
1.Insuficiência cardíaca: Conceito.Classificação fisiopatológica. Tratamento.3. Hipertensão arterial: Definição. Classificação 
segundo a etiopatogenia.Diagnóstico.Tratamento.Drogas Anti-hipertensivas.4. Hipertensão pulmonar: Conceito. 
Classificação etiológica. Diagnóstico. Tratamento.5. Doença coronariana: Síndromes angionosas, diagnóstico e tratamento. 
Infarto agudo do miocárdio, fatores de risco, diagnóstico e tratamento. Principais complicações do Infarto agudo do 
miocárdio. 6. Doença reumática: Cardiomiopatia reumática. Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento das 
valvulopatias de natureza reumática. 7.Miocardiopatias: Classificação, etiofisiopatologia, manisfestações clínicas e 
tratamento das miocardiopatias dilatadas, hipertróficas e restritivas.8. pericardites: Conceito. Classificação 
etiológica.Diagnóstico e tratamento das síndromes clínicas relacionadas com a pericardite.9. Aneurisma da aorta: principais 
manifestaçõesöes clínicas, diagnóstico e tratamento do aneurisma. Dissecante da aorta.10.Asma: Conceito, Classificação 
segundo a etiofisiopatia, Manifestações clínicas. Diagnóstico. Tratamento, Drogas broncodilatadoras. 11. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica: Conceito, Classificação,Diagnóstico e tratamento da Bronquite crônica e do Enfisema pulmonar. 12. 
Pneumonias: Conceito, Classificação etiopatogênica, incidência e principais manifestações clínicas das 
pneumonias.Diagnóstico clínico/radiológico e tratamento da pneumacócica, pneumonia por micoplasma, pneumonia por 
bactérias gram negativas e pneumonia por aspiração.13. Abscesso pulmonar: Conceito, Classificação etiopatogênica. 
Diagnóstico. Tratamento. 14. Embolia pulmonar: Definição.Principais fatores de risco para o tromboembolismo pulmonar. 
Etiopatogenia. Principais manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar. Profilaxia da embolia 
pulmonar.15.Câncer pulmonar: Classificação, etiopatogenia, manifestaçõesöes clínicas e radiológicas, estadiamento do 
câncer pulmonar. 16. Insuficiência respiratória:.Conceito, classificação etio e fisiopatológica. Diagnóstico e tratamento da 
síndrome de angristia respiratória do adulto.17. Insuficiência renal aguda e crônica: Definição, classificação etiológica, 
fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento da síndrome urêmica aguda e 
crônica.18. Síndrome nefrítica aguda: Definição.Classificação etio-patogênica. Fisiopatologia do edema nefrítico. 
Diagnóstico e tratamento.19.Síndrome nefrótica: Etiologia.Fisiopatologia do edema nefrótico.Diagnóstico clínico-
laboratorial.Tratamento.20.Infecção urinária:Definição. Etiologia.Conceito de bacteriúria significativa. Quadro clínico e 
diagnóstico laboratorial das diversas formas de infecção urinária. Tratamento.21.Gastrite aguda e crônica: Fatores 
etiológicos.Manifestações clínicas.Diagnóstico e tratamento. 22.Doença úlcera -péptica: Definição. Fatores e etiopatogênios. 
Manifestações clínicas.Diagnóstico.Tratamento clínico medicamentoso. Drogas antiulcerosas. 23.Neoplasias 
gástricas.Adenocarcinoma do estômago: Incidência, fatores etiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento.24. 
Alterações da motilidade intestinal: Diagnóstico e tratamento da diarréia e da constipação intestinal. 25. Pancreatite aguda e 
crônica: Fatores etiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Manejo clínico das complicações das 
pancreatites. 26. Neoplasias intestinais: Neoplasias do intestino delgado. Neoplasias do intestino grosso. Quadro clínico, 
diagnóstico e tratamento.27.Carcinoma pancreático: Incidência. Epidemiologia. Manifestações clínicas, diagnóstico e 
terapêutica. 28. Hepatite viral aguda: Definição. Classificação etiológica. Quadro clínico e histopatológico. 
Diagnóstico.Marcadores virais da hepatite. tratamento. Profilaxia. 29. Hepatite crônica: Conceito. Classificação etiológica. 
Diagnóstico clínico/patológico, manifestações clínicas e laboratoriais e tratamento da Hepatite crônica persistente, Hepatite 
crônica lobular e da hepatite crônica ativa.30.Cirrose hepática.Definição.Classificação segundo a etiologia. Diagnóstico 
clínico e laboratorial.Tratamento.Diagnóstico e manuseio clínico das seqüelas da cirrose hepática como a hipertensão 
porta,varises esofagianas e ascite.31.Insuficiência Hepática: Conceito,fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Manejo 
clínico da encefalopatia hepática.32. Carcinoma hepatocelular: Epidemiologia, achados clínicos, diagnóstico e tratamento. 
33.Colecistite aguda: Patogênese, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento.34. Colecistite crônica calculosa: 
Etiologia, quadro clínico,diagnóstico e tratamento.Manuseio clínico das complicações.35.Carcinoma da vesícula e dos 
ductos biliares: Quadro clínico, diagnóstico e tratamento.36.Anemias: Classificação etiopatogênica, fisiopatologia, 
manifestações clínicas, diagnósticos clínico/laboratorial e tratamento das anemias.Diagnóstico diferencial e tratamento das 
anemias hemolíticas.   37.Doenças Hemorrágicas: Conceito.Classificação etio-fisiopatogênica.Distúrbios da função 
plaquetária.Distúrbios vasculares.Anormalidades do sistema de coagulação sanguínea. Diagnóstico clínico e laboratorial. 
Tratamento.38. Leucemias e Linfomas:Conceito, classificação, diagnóstico clínico e laboratorial. Estadiamento dos linfomas 
Hodgkin.Noções dos tratamentos empregados.39.Doenças da tireóide, hipotireoidismo:Etiologia, manifestação clínicas, 
diagnóstico clínico e laboratorial.Interpretação das provas de função tireoidiana. tratamento.40. Diabetemelito: Conceito. 
Classificação. Epidemiologia. Fisiopatologia.Diagnóstico clínico e laboratorial.Tratamento dietético,insulinoterapia e drogas 
hipoglicemiantes.Manejo clínico das complicações como a cetoacidose diabética,com hiperosmolar e 
vasculopatia.41.Hipoglicemia:Etiologia,diagnóstico diferencial e tratamento. 42.Endocardite Bacteriana: Etiologia. Fatores  de 
risco. Patogênese.Quadro clínico e laboratorial. Complicações. Tratamento. Profilaxia. 43.Meningite Bacteriana:Etiologia. 
Incidência. Patogênese. Quadro clínico e laboratorial.Diagnóstico.Tratamento. manuseio clínico da meningite 
meningocócica. Profilaxia. 44. Cólera: Conceito, etiologia, epidemiologia, patogênese, manifestação clínicas, diagnóstico e 
tratamento. Profilaxia da cólera. 45.Tuberculose pulmonar e extra-pulmonar: Conceito, incidência, epidemiologia, 



fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. 46. Doenças sexualmente transmissíveis: conceito, 
epidemiologia e classificação. Diagnóstico e tratamento da eretrite gonocócica e não gonocócida. Diagnóstico e tratamento 
do Linfogranuloma venéreo, do granuloma inguinal, da Sífilis, do Herpes genital e do condiloma acuminado.47.Doenças 
virais: Diagnóstico e tratamento das principais viroses humanas,como resfriado comum,gripe, gastroenterite viral, rubéola, 
sarampo, parotidite epidêmica, herpes simples, monocleose infecciosa.Conceito, epidemiologia, principais 
manifestaçõesöes clínicas e laboratoriais do complexo relacionado à Síndrome de Imunodeficiência adquirida 
(SIDA),diagnóstico e manuseio das principais complicações. 48. Malária: Definição. Epidemiologia. Patogênese. Quadro 
clínico. Diagnóstico e tratamento.49. Doença de chagas: Definição. Epidemiologia.Patogênese. Quadro clínico. Diagnóstico. 
Tratamento. 
50- Leishmaniose Visceral e Cutâneo-Mucosa: Conceito, epidemiologia, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento.51. 
Parasitoses intestinais: Etiologia,manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento das principais helmintíases humanas.52. 
Esquistossomose mansônica: Definição, epidemiologia, principais manifestações clínicas,diagnósticos e 
tratamento.Manuseio clínico das principais complicações como hipertensão portal,varizes esofagianas e escite.53. Doenças 
reumáticas e do tecido conjuntivo: Diagnóstico e tratamento da artrite reumatóide, do Lupus eritematoso sistêmico e das 
vasculites. Diagnóstico diferencial das doenças auto-imunes. 54. Epilepsia: Definição.Prevalência.Classificação. Diagnóstico 
e tratamento da síndrome convulsiva. 55.Doenças cerebrovasculares:Diagnóstico e tratamento dos acidentes 
vasculares.cerebrais isquêmicos e hemorrágicos.56.Doenças dermatológicas: Diagnóstico e tratamento das principais 
dermatoses como dermatites eczematosas, dermatite por fotosensibilidade,dermatite atópica, dermatite seborréica, 
dermatite esfoliativas,infecções fúngicas da pele, dermatite máculo-papulares, dermatites pápulo-escamosas, dermatites 
vesículo-bolhosas, pústulas, urticária,nódulos e tumores da pele, lesões atróficas da pele, discromias cutâneas. 
 
ENFERMEIRO  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
1.ÉTICA PROFISSIONAL: Princípios básicos de ética e relação humana; COFEN e COREN. Direitos e deveres do 
enfermeiro.  
2. NOÇÕES DE FARMACOLOGIA: Principais drogas e indicações;  cálculo de medicação - cuidados de enfermagem.  
3.FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: Procedimentos terapêuticos - medicação, venóclise, oxigenoterapia, e inaloterapia, 
medicação tópica e retal, compressas frias e quentes, sondagem nasogástrica, curativos e lavagem intestinal, assistência de 
enfermagem na coleta de material e realização de exames, banho no leito.  
4.ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: sinais e sintomas - Tratamento e assistência de enfermagem em clínica médica e 
doenças transmissíveis, clínica cirúrgica, centro de material, emergências. 5. ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL: 
obstetrícia e ginecologia, planejamento familiar, pediatria.  6.ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA..7. ENFERMAGEM EM 
SAÚDE PÚBLICA: Imunizações, testes de reações imunológicas, vigilância sanitária, saneamento básico pré e pós 
consulta. 
 
FISIOTERAPEUTA  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  
2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Fisioterapia (Conceito, importância, histórico da Fisioterapia no Brasil, Ética 
Profissional) 
Definição principais agentes fisicos Fototerapia (Conceito, importância, histórico, efeitos fisiológicos. Aparelhos de uso geral 
em Fototerapia. Hidroterapia ( Conceitos, importância, histórico, efeitos fisiológicos.Métodos e técnicas de uso geral da àgua  
com fins terapêuticos). Eletroterapia (Conceito, importância, histórico. Corrente galvânica, conceito, efeitos fisiológicos, 
técnicas de administração contra indicações. Eletrodiagnóstico, conceito, uti lização. Corrente, conceito, efeitos fisiológicos, 
técnicas de administração, contra indicações). Crioterapia ( Conceito, importância , efeitos fisiológicos. Utilização geral da 
hipotermia). Termoterapia (conceito, importância, histórico, efeitos fisiológicos. Aparelhos de uso geral em Termoterapia). 
Mecanoterapia. ( Conceito, importância, aparelhos de uso geral na Mecanoterapia). Massoterapia ( Conceito, importância, 
Técnicas de Massoterapia) Cinesioterapia ( Conceito, importância, efeitos fisiológicos, Avaliação muscular - Ação principal e 
acrocócia dos musculos esqueleticos - testes muscular. Avaliação da amplitude articular - Angulações articulares. Análise da 
marcha. Definir exercicio: Ativo, Passivo e  Posturas). Estimulação Precoce (Conceito, importância. Definiras principais 
técnicas de estimulação precoce. Bobath, Kabat. Phelps, Deaver. Dowmam -de Locato, Phol, Road, Fay, Schwrtz. 
 
PSICÓLOGO 
 
1.LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A  



2. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  Recrutamento de Pessoal: Planejamento de Recrutamento, levantamento de 
necessidades e mercado de trabalho; Recrutamento interno: tipos e vantagens; Recrutamento externo: Principais fontes. 
Desvantagens do Recrutamento externo. Seleção de Pessoal Conceito; Técnicas; Testes: Psicométricos e Personalidade 
(conceito e objetivo). Avaliação de desempenho: conceitos, objetivos. treinamento e desenvolvimento de Pessoal: Conceito; 
levantamento das necessidades; Programação de Treinamento: Planejamento de Treinamento; Avaliação dos Resultados. 
Integração. Entrevista (admissão e desligamento).Identidade. Processos grupais. Família. Ideologia. Linguagem e Função 
Social. Preconceito. Política atual de Saúde no Brasil (SUDS E SUS). Política de Saúde Mental em Saúde Pública. Atuação 
do Psicólogo em equipe multi-profissional nas instituições Públicas de Saúde. Atendimento clínico em Instituições Públicas: 
fundamentos de psicoterapia individual e grupal e avaliação psicológica:saúde mental na escola;psicólogo, escola e 
educação; psicologia do desenvolvimento infantil. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A 
2. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Saneamento: Elementos de Higiene Geral; Situação Sanitária no Brasil; Noções de 
Bioestatística; Controle Ambiental das Doenças de Insalubridade( doenças transmitidas por insetos, helmintos, doenças  
bacterianas de veiculação hídrica e alimentar, viroses veiculadas pela água, zoonoses transmissíveis ao homem). 
Saneamento e Saúde Pública; Evolução Histórica; Panorama Institucional; A Engenharia Sanitária e suas Áreas de atuação; 
Abastecimento  de  Água (qualidade da água, dispositivos componentes do sistema, noções gerais de tratamento, 
instalações típicas, abastecimento de água no meio rural); Limpeza Pública ( conceituação geral, origem e composição do 
lixo, varrição, coleta, transporte, disposição final); Drenagem Pluvial ( erosões, infra-estrutura de drenagem, dispositivos 
componentes do sistema); Poluição da Água, Ar e Solo ( legislação, causas e efeitos, formas de controle). 
 
BIÓLOGO  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A 
2. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1. Membranas e organelas celulares: estrutura e função. 2. Núcleo celular interfásico 
e em divisão em células animais e vegetais, incluindo o processo de recombinação genética. 3. Mendelismo e neo-
mendelismo, ligação gênica e mapas genéticos, caracteres quantitativos, função e regulação gênica. 4. Mecanismos de 
evolução, formação e evolução das espécies. 5. Tecidos animais e vegetais. 6. Reinos monera, protista e fungi: 
características gerais, reprodução e importância. 7. Classificação, reprodução e importância econômica das algas do reino 
planta, das briófitas e pteridófitas, das gimnospermas e angiospermas. 8. Funções vitais e estruturas relacionadas nos 
animais invertebrados e vertebrados. 9. Sistemas integradores e regulação funcional, incluindo regulação hormonal no 
homem. 10. Tipos particulares de reprodução, gametogênese, fecundação, anexos embrionários das aves e mamíferos. 11. 
Principais parasitoses: agente causal; transmissão e ciclos evolutivos. 12. Vírus e bactérias , mecanismos naturais e 
artificiais de defesa à doenças. 13. Fundamentos de ecologia: atributos e controle de crescimento das populações, fonte e 
fluxo de energia, biomassa e produtividade dos ecossistemas, ciclos biogeoquímicos. 14. Relações entre os seres vivos, 
poluição do ar, da água e do solo, interferência do homem na natureza.  
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1.ASPECTOS GRAMATICAIS: I. Fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e sílabas. Morfologia: Classe das 
Palavras - substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição; Estrutura das Palavras: radical, afixos e 
desinências; Sintaxe: análise sintática. Frase. Oração. Período Simples e Composto. Parágrafo. Noção de Coordenação e Subordinação. Termos 
Essenciais da Oração - sujeito e predicado, Termos Integrantes da Oração : objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, 
complemento verbal; Termos Acessórios da Oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo; Sintaxe de Concordância: Concordância 
Nominal e Verbal; Sintaxe de Regência: regência nominal e verbal; Sintaxe de Colocação: colocação dos termos da oração, colocação de pronomes; 
Ortografia; Acentuação; Emprego da crase; Pontuação; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Interpretação de Textos; 
2. LITERATURA : I - FIGURAS DE ESTILOS ; II - GÊNEROS LITERÁRIOS ; III - ESCOLAS LITERÁRIAS BRASILEIRAS. 1. 
Literatura de Informação. 2. Barroco - Com destaque para a obra de Gregório de Matos e Pe. Antônio Vieira. 3. Arcadismo. 
4. Romantismo - Poesia. 4.1. Introdução, Características, as gerações românticas, produções literárias da 1ª geração com 
destaque para Gonçalves Dias. Produção literária da 2ª fase, destaque Álvares de Azevedo. Produção literária da 3ª fase 
com destaque para Castro Alves. 4.2. Romantismo - Prosa e Teatro. Produção literária com destaque para José de Alencar 
e Martins Pena. 5. Realismo - Naturalismo. 5.1. Introdução, características, Produção literária em prosa com destaque em 
Machado de Assis e Aloisio de Azevedo. 6. Parnasianismo. 6.1. Introdução literária com destaque em Olavo Bilac. 7. Pré-



Modernismo. 7.1. Introdução, características e produção literária com destaque para Lima Barreto e Euclides da Cunha. 8. 
Modernismo. 1ª fase - Semana de arte moderna e seus representantes. 2ª fase - Prosa e poesia, destaque para Jorge 
Amado. 9. Pós -modernismo. 9.1. Introdução, características e produção literária com destaque em João Cabral de Melo 
Neto; IV - ESCOLAS LITERÁRIAS PORTUGUESAS : Trovadorismo; Humanismo (com destaque para a obra de Gil Vicente 
); Classicismo (com destaque para Camões) ; Romantismo (com destaque para Almeida Garret e Camilo Castelo Branco ); 
Modernismo Português (com destaque para Fernando Pessoa). 
4. DIDÁTICA: 1. Planejamento 1.1. Fases 1.2 Divisões, 2. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de 
educação 2.1.Pedagogia tradicional, 2.2. Pedagogia tecnicista, 2.3. Pedagogia do oprimido de Paulo Freire, 2.4 Pedagogia 
critico-social dos conteúdos 3. Principais formas de avaliação. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item I.A.  
2. B. DIDÁTICA: 1. Planejamento 1.1. Fases 1.2 Divisões, 2. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de 
educação 2.1.Pedagogia tradicional, 2.2. Pedagogia tecnicista, 2.3. Pedagogia do oprimido de Paulo Freire, 2.4 Pedagogia 
critico-social dos conteúdos 3. Principais formas de avaliação. 
3. MATEMÁTICA:1. Conjuntos numéricos (operações e problemas). 2. Sistema e operações com números decimais.3. 
Sistema de medidas e transformação de medidas.4. Expressões numéricas (com todas as operações).5. Percentagem. 6. 
Regra de três simples e composta.7. Juros simples.8. Problemas com números naturais e fracionários.9. Sistemas de 
equação.10. Equações do 1º e do 2º grau (resoluções e problemas).11. Funções do 1º e 2º grau.12 geometria plana 
(Geometria plana (Teoria de Tales, Pitágoras, Triângulos, Quadriláteros, Circunferências, Áreas).13. Relações métricas num 
triângulo.14. Trigonometria, função modular, função exponencial, logarítimos, sequências, progressão aritimética, 
progressão geométrica, matrizes, determinantes, sistema, análise combinatória, núm eros binomiais, probabilidades, 
números completos, equações polinomiais, polinômios, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, equação 
polinomiais, derivada, integral. 
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II. CARGOS DE SEGUNDO GRAU 
 
II.A. LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e consonantais, 
dígrafos e sílabas. Morfologia: Classe das Palavras - substantivo, artigo, numeral,  pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição; Estrutura das Palavras: radical, afixos e desinências; Sintaxe:análise sintática. Frase. Oração. 
Período Simples e Composto. Parágrafo.Noção de Coordenação e Subordinação. Termos Essenciais da Oração - sujeito e 
predicado,Termos Integrantes da Oração: objeto direto, objeto indireto,agente da passiva,complemento nominal,  
complemento verbal; Termos Acessórios da Oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo; Sintaxe de 
Concordância: Concordância Nominal. Concordância Verbal; Sintaxe de Regência: regência nominal e verbal; Sintaxe de 
Colocação: colocação  dos termos da oração, colocação de pronomes; Ortografia; Acentuação; Emprego da crase; 
Pontuação; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, pol issemia, denotação e 
conotação. 
 
II.B. MATEMÁTICA: Conjuntos:identificação e uso, pertinência, inclusão e operações; Sistema de Numeração : numerais, 
decimais, numeração romana; Operações com números naturais: problemas com quatro operações, expressões simples, 
divisibilidade, múltiplos e divisores, números primos, fatoração , MDC e MMC; Frações: frações ordinárias, operações, 
problemas, números decimais, transformação, operações; Medidas: unidade de medida (comprimento, massa, capacidade, 
superfície e volume); Grandezas Proporcionais:  razão, proporção , escala, regra de três simples, regra de três composta, 
regra de sociedade, percentagem, juros simples,regra de três composta, juros compostos, desconto. 
 
 
PROFESSOR NÍVEL I 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item II.A. 
2. MATEMÁTICA: ver item II.B.  
3. DIDÁTICA: 1. Planejamento 1.1. Fases 1.2 Divisões, 2. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de 
educação 2.1.Pedagogia tradicional, 2.2. Pedagogia tecnicista, 2.3. Pedagogia do oprimido de Paulo Freire, 2.4 Pedagogia 
critico-social dos conteúdos 3. Principais formas de avaliação. 



4. PSICOLOGIA: 1.Principais Escolas e seus autores - Psicanalítica, Reflexológica, Behaviorista, Gestaltista e Estruturalista. 
2.Os principais ramos da Psicologia. 3. A Escola de Piaget e suas características. 4. Tipos de aprendizagem, 4.1 
Condicionamento clássico, 4.2 Ensaio e erro, 4.3 Discernimento (insight).5. Períodos do Desenvolvimento Humano seus 
caracteres principais. 6. Aptidões mentais, 6.1-Inteligência mecânica, 6.2 Inteligência social 6.3 Inteligência abstrata. 
5. ESTRUTURA: I. Lei Diretrizes e Bases Nº 9394 / 96: Objetivos gerais do Ensino de 1º. e 2º. grau - Objetivo específico do 
ensino de 1º. grau - Obrigatoriedade do ensino de primário - Duração - Períodos letivos (curso de férias, flexibilidade do 
calendário da zona rural.)- Funcionamento do sistema (recursos financeiros, corpo docente, currículos, formação de 
profissionais.)- Parte diversificada do currículo - Preparação para o trabalho - Estudos especiais - Ensino da Líng. 
Estrangeira - Atend. aos alunos deficientes II - Parecer 853/71 do Cons. Federal da Educação 1. O núcleo comum - 
Integração das matérias - Objetivos. III - Diferença entre Sistema de Educação, e de Ensino. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
1.  LÍNGUA PORTU GUESA: ver item II.A. 
3.CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. ÉTICA PROFISSIONAL - Princípios básicos de ética e relação humanas - COFEN e 
COREN. Direitos e deveres do auxiliar de enfermagem 2. NOÇÕES DE FARMACOLOGIA - Principais drogas e indicações - 
calculo de medicação - cuidados de enfermagem 3. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM - Procedimentos terapêuticos: 
medicação, venóclise, oxigenoterapia, e inaloterapia, medicação tópica e retal, compressas frias e quentes, sondagem 
nasogástrica curativos, e lavagem intestinal, assistência de enfermagem na coleta de material e realização de exames, 
banho no leito 4. ENFERMAGEM MEDICO CIRÚRGICA - Sinais e sintomas - Tratamento e assistência de enfermagem em 
clinica medica e doenças transmissíveis, clinica cirúrgica: centro de material - Emergências   5- ENFERMAGEM MATERNO 
INFANTIL - Obstetrícia, Ginecologia - Planejamento Familiar - Pediatria 6- ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 7- 
ENFERMAGEM EM Saúde PUBLICA- Imunizações, testes de reações imunológicas, vigilância sanitária, saneamento 
básico pré e pós consulta. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item II.A.  
2. MATEMÁTICA: ver item II.B.  
3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO : Física atômica elementar, Física das radiações. Eletricidade e eletrônica. Física e 
eletrônica aplicada à produção de raio-X, ampola de raio-X, transformadores e retificadores. Aparelhos de raio-X, 
equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades físicas dos raio-X e suas aplicações práticas no campo de radiologia. - 
Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das radiações ionizantes, efeitos biológicos das radiações. - 
Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de orgãos e aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano, ossos e 
articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos 
circulatório e respiratório e sistema glandular. fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica Radiológica: 
Equipamentos de raios -X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e 
computadorizado. Princípios da tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências específicas e técnicas rotineiras para 
exames gerais e específicos  
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO  
 
1.  LÍNGUA PORTUGUESA: ver item II.A.  
2.  MATEMÁTICA: ver item II.B.  
3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  1. Materiais de laboratório: uso    2. Formas para colheita e transporte de material.  3. 
Métodos de esterilização dos materiais de laboratório.4. Microbiologia: 4.1. Técnicas assépticas e semeadura de 
microorganismos;4.2. Preparo de meios de cultura de microorganismos;  4.3. Diversos tipos de bactérias de interesse 
médico (DEFINIÇÃO, MORFOLOGIA, CULTURAS E FORMAS DE ISOLAMENTO) 5.Hematologia:5.1. Índices 
hematimétricos absolutos;5.2. Tempo de sangramento,método de Duke, método de Ivy;  5.3. Contagem de plaquetas: 
Método de Brecher e Cronkite; 5.4. Retração do coágulo; 5.5. Análise dos esfregaços de sangue. 
 
 
* III.CARGOS DE 4ª SÉRIE DE PRIMEIRO GRAU: 
 
 



III A. 1. LÍNGUA PORTUGUESA:  1. Fonética : vogais e consoantes 2. Encontro vocálicos  e consonantais 3. Dígrafos e 
sílabas      4.  Ortografia 5. Substantivo, Artigo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, 6. Conjunção e Interjeição 
7. Acentuação 8. Pontuação  9. Concordância verbal. 
 
III.B. 2. MATEMÁTICA: 1. Operações com números inteiros 2. frações : ordinárias, operações, problemas, números 
decimais, 3. Problemas envolvendo as quatro operações fundamentais  
 
COVEIRO 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item III. A 
2. MATEMÁTICA:: ver item III. B 
 
 
COZINHEIRO 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item III. A 
2. MATEMÁTICA:: ver item III. B 
 
 
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: ver item III. A 
2. MATEMÁTICA:: ver item III. B 
 
 
*DAS PROVAS PRÁTICAS 
 
 
Para os cargos abaixo relacionados será realizada prova prática  para avaliação dos candidatos, habilitados na primeira 
etapa que obtiverem um total de pontos igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) na prova objetiva. 
 
* PRÁTICA DE SERVIÇOS 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
1. Os candidatos serão submetidos a uma avaliação de desempenho nas funções específicas de cada cargo para os quais 
foram habilitados na primeira etapa. 
2. O desempenho das tarefas será público, podendo os demais candidatos  acompanhar a realização da tarefa do candidato 
avaliado.  
3. Cada candidato terá um prazo de 30 minutos para o desempenho das tarefas, obedecendo nesse ínterim aos comandos 
do instrutor-avaliador. 
4. A prova prática terá caráter classificatório e eliminatório. 
5. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
 
 
 


