ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As bibliografias sugeridas poderão ser utilizadas pelas bancas realizadoras das questões, mas este
referencial não retira o direito da banca de se embasar em atualizações, outros títulos e publicações não
citadas nesta bibliografia. Esta bibliografia tem apenas o caráter orientador.
As novas regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado
pelo Decreto Federal nº. 6.583, de 29/09/2008, poderão ser utilizadas nos enunciados e/ou alternativas
de respostas das questões das provas; no entanto, o conhecimento destas novas regras não será exigido
para a resolução das mesmas.
CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Interpretação de texto.
Acentuação gráfica.
Crase.
Pontuação.
Ortografia.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação.
Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal.
Significação das palavras: sinônimos, antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras.
Emprego de tempos e modos verbais.
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações).

RACIOCÍNIO LÓGICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Princípio da Regressão ou Reversão.
Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa.
Lógica matemática qualitativa, Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras.
Geometria básica.
Álgebra básica e sistemas lineares.
Numeração.
Razões Especiais.
Análise Combinatória e Probabilidade.
Progressões Aritmética e Geométrica.
Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações.

CKM Serviços

FRANCO DA ROCHA – CP 001 / 2016

1|Página

CONHECIMENTOS GERAIS
1. Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a
história do local, do Brasil e do Mundo)
2. Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos seis meses):
descobertas e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea.
CONTEÚDO COMUM PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Equivalência e transformação de estruturas: Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e
subordinação. Colocação pronominal.
2. Estudo, compreensão e interpretação de Texto: A significação das palavras no texto, conceito,
encontros vocálicos, Dígrafos, Ortoépia, Divisão Silábica, Prosódia-Acentuação; Conteúdo do texto:
Relações semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados em função
dessas relações; Escrita do texto; Interpretação e compreensão de textos; A significação das palavras
no texto; Modalizações no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas modalizações;
Textos: publicitários, jornalísticos, instrucionais, narrativos, poéticos, epistolares, história em
quadrinhos; Tipos de textos; Linguagem verbal e não verbal.
3. Fenômenos semânticos: Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia,
hiponímia, hiperonímia, ambiguidade.
4. Figuras de linguagem: Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia,
onomatopeia, antítese, paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia,
sinestesia, aliteração); Figuras e Vícios de Linguagem.
5. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero,
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.
6. Fonologia: Conceito/Encontros vocálicos/Dígrafos/Ortoépia/Divisão Silábica/Prosódia.
7. Acentuação.
8. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral;
Advérbio; Interjeição; Verbo-flexão.
9. Substantivo: classificação, flexão, emprego;
10. Adjetivo: classificação, flexão, emprego;
11. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de
tratamento;
12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos
verbais, vozes;
13. Advérbio: classificação e emprego;
14. Níveis de linguagem: Níveis de linguagem; Linguagem denotativa e linguagem conotativa.
15. Ortografia: Crase/Pontuação/Ortografia/Acentuação; Pontuação, Acentuação gráfica e crase;
Reforma ortográfica – Hífen; Reforma ortográfica – Acentuação.
16. Ortografia: Dificuldades ortográficas; Emprego do “s, z, g, j, ss, ç, x, ch”;
17. Redação de Documentos: Língua portuguesa aplicada à redação de documentos.
18. Regras padrão de concordância nominal e verbal: Regras padrão de concordância nominal e verbal.
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19. Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras; Frase-oração-período; Orações:
coordenadas e subordinadas; Sujeito: classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo – nominal;
Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto; Adjuntos adnominais e adverbiais; Agente da
passiva; Vocativo e aposto; Período composto por coordenação; Período composto por subordinação;
Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal-pronomes átonos; Figuras de sintaxe; Termos
de Oração/ Período Composto/Conceito e classificação das orações.
RACIOCÍNIO LÓGICO
1. Conjuntos: Conjuntos dos números naturais; Conjunto dos números inteiros relativos; Conjunto dos
números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as
operações relativas aos conjuntos citados; Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença; Conjuntos Numéricos : Os
principais conjuntos numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária,
de erro e outras); prazos (de validade, tolerância e outros).
2. Equações: Equação e Inequação do 1º e 2º Grau.
3. Estatística: Noções de Estatística: função e gráfico e Juros Simples e Compostos.
4. Funções: Função do 1º e 2º Grau.
5. Geometria Plana: perímetro, áreas e volume (figura plana); Complemento de Geometria: semelhança,
relações métricas no triangulo retângulo.
6. Juros: Juros simples.
7. Lógica: Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos
matemáticos na vida prática. Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio lógico.
8. Situação Problema: Equação do 1º e 2º grau; Regras de Três Simples.
9. Operações Matemáticas: com potência e com radicais.
10. Porcentagem.
11. Razão e Proporção.
12. Regra de Três: Simples e Composta.
13. Relações: As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas
variações.
14. Sistemas de Medidas: decimal e não decimal; cálculos de áreas, volumes e os de capacidade.
Conversão de unidades e interpretação de problemas
CONHECIMENTOS GERAIS
1. Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram
a história do local, do Brasil e do Mundo)
2. Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos seis meses):
descobertas e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 001 – AGENTE DE APOIO ESCOLAR

1. LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL: Lei nº 9.394/96: Título II - Dos Princípios e
Fins da Educação Nacional; Título III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar; Título IV - Da
Organização da Educação Nacional; Título V - Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino:
Cap. I – da Educação Básica, Cap. V – da Educação Especial; Título VI - os Profissionais da Educação;
2. ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Lei nº 8.069/90: Título I – das Disposições
Preliminares; Título II – dos Direitos Fundamentais: Cap. I – do direito à vida e à saúde; Cap. II – do
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; Cap. IV – do direito à educação, à cultura, ao esporte e
ao lazer;
3. Declaração de Salamanca: princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas
especiais;
4. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;
5. Lei nº 12.764/13 – Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do
Espectro Autista (Lei Berenice Piana).
6. Decreto nº 5.296/04: Cap. II –do Atendimento Prioritário; Cap. III –das Condições Gerais da
Acessibilidade; Barreiras atitudinais na Escola.
7. Noções de Primeiros Socorros: Conceito e procedimentos preliminares; procedimentos a serem
adotados em casos de asfixia, envenenamento, desmaios, convulsões, queimaduras, hemorragias e
traumas.
Bibliografia Sugerida:
 LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL: Lei nº 9.394/96
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
 ECA
–
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE:
Lei
nº
8.069/90
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
 Declaração de Salamanca
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
 Lei nº 12.764/13 – Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do
Espectro
Autista
(Lei
Berenice
Piana).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
 Decreto
nº
5.296/04.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/decreto/d5296.htm
CARGO 002 – AGENTE DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Princípios gerais de biossegurança no trabalho e uso de proteção individual (EPI)
Vigilância em Saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental.
Sistema de informação em saúde.
Demografia e Indicadores de Saúde.
Relações humanas com usuários e no trabalho.
Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas;
Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis.
Medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis.
Noções básicas sobre doenças de transmissão por vetores.

Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
Disponível em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.pdf
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 003 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos;
Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia;
Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental–intervenções, sinais e sintomas;
Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado,
Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção;
Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário
de vacinação);
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício
Profissional;
Esterilização de Material;
Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo;
Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto e puerpério, prevenção do
câncer de colo e mamas;
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas
Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria;
Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas;
Imunizações: tipo, doses e via de administração; 14. Medidas de prevenção e controle de infecções;
Primeiros socorros;
Atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências: Traumatismos, fraturas;
Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar;
Noções básicas de Vigilância Epidemiológica;
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar;
O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios.
Conceitos básicos: Ambiente MS-Windows – Uso do ambiente gráfico; execução de aplicativos e
acessórios; manipulação de arquivos e pastas; execução de aplicativos básicos; lixeira; tipos de
arquivos; configuração, manutenção, instalação e atualização do MS-Windows. MS-WORD – Utilização
de janelas e menus; barras de ferramentas; operações com arquivos; impressão de documentos e
configuração da impressora; edição de textos; formatação no Word; criação e manipulação de tabelas;
operações com documentos. MS-EXCEL – Fundamentos da planilha; editando e formatando planilhas;
formatando células; alterando opções de impressão; organizando planilhas e exibição de janela;
trabalhando com gráficos; executando cálculos; usando funções lógicas e financeiras; usando Excel com
a Internet; operações com planilhas. 6. Noções de Utilização do MS-Internet Explorer e Firefox –
Manutenção dos endereços favoritos; utilização de histórico; noções de navegação em hipertexto;
baixando arquivos; segurança; configuração e atualização. Nota sobre as versões dos softwares: MSWindows: versões XP ou posterior. MS-Word e MS-Excel: versões constantes dos pacotes Office 2003
ou posterior. MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. MOZILLA-Firefox: versão 2.0 ou posterior.

Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
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Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.pdf
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 004 – AUXILIAR DE FARMÁCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika. Padronização de técnicas e
controle de qualidade.
Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral,
Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos
para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise,
imunofluorescência; testes imunoenzimáticos.
Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus,
rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV.
Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames
microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das
bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não
fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor.
Testes de sensibilidade aos animicrobianos.
Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para
diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos.
Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico.
Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da
glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento.
Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas
séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínicopatológicas. Enzimologia
clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e
hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos
de dosagem, correlações clínico-patológicas.
Urinálise – Coleta, testes químicos e físicos.
Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares,
anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e antibióticos.
Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão
mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalarestrutura,
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conceito e objetivos, controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de
infecção hospitalar. Código de Ética Farmacêutica.
Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.p
df
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 005 - BIBLIOTECÁRIO
1. Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceituação, princípios e evolução e
relações com outras ciências.
2. A biblioteca no contexto acadêmico: conceito e funções, missão, estrutura organizacional e
operacional. Planejamento, gestão, organização, controle e avaliação. Projetos, relatórios, manuais de
serviço e procedimento. Princípios, métodos e processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca
e seus serviços. Comunicação: produtos de divulgação. Marketing em unidades de informação.
Ambiente tecnológico: tecnologias da informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico e
documental. Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e preparo do documento para
empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no ambiente informacional;
capacitação e desenvolvimento de competência informacional do usuário. O profissional bibliotecário,
regulamentação do exercício profissional e a ética profissional. Meios e processos de comunicação
científica. Ação cultural. Direitos autorais.
3. Desenvolvimento de coleção: recursos impressos e eletrônicos. Políticas de seleção, aquisição e
avaliação de coleções. Conservação e preservação de documentos. Sistemas de Segurança do acervo.
4. Representação descritiva do documento: Princípios de Catalogação, Catalogação dos diferentes tipos
de materiais e suportes.
5. Indexação: conceitos e mecanismos básicos, características, linguagens, descritores, metadados;
resumo: tipos, redação e funções; serviço de recuperação da informação.
6. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas de seleção, aquisição e descarte (procedimentos)
7. Serviço de referências: conceito e técnicas, bibliotecário de referência (características e atribuições),
usuários reais e potenciais (processo de negociação); disseminação seletiva da Informação (DSI).
CARGO 006 – MÉDICO PA – CLÍNICA GERAL
1. Sistema Único de Saúde – SUS;
2. Municipalização da Saúde;
3. Controle Social na Saúde;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência
cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio.
Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica.
Alterações eletrocardiográficas. Doença valvar e da aorta.
Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial
e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar.
Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional.
Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de
fluidos. Doenças glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não
glomerulares.
Doenças gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal.
Neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas.
Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica.
Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias
do fígado. Doenças infiltrativas e vascular.
Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose).
Avaliação e tratamento das anemias.
Avaliação da leucocitose e leucopenia.
Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos
lípides.
Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal.
Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença
reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do
anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não
articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios
do cálcio. Doenças infecciosas.
Doenças neurológico-psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência.
Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaléias. Avaliação das síncopes.
Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios
ansiosos e depressão.
Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em
choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado.
Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas.
Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico
e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas.
Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos.
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29. Conceitos básicos: Ambiente MS-Windows – Uso do ambiente gráfico; execução de aplicativos e
acessórios; manipulação de arquivos e pastas; execução de aplicativos básicos; lixeira; tipos de
arquivos; configuração, manutenção, instalação e atualização do MS-Windows. MS-WORD – Utilização
de janelas e menus; barras de ferramentas; operações com arquivos; impressão de documentos e
configuração da impressora; edição de textos; formatação no Word; criação e manipulação de tabelas;
operações com documentos. MS-EXCEL – Fundamentos da planilha; editando e formatando planilhas;
formatando células; alterando opções de impressão; organizando planilhas e exibição de janela;
trabalhando com gráficos; executando cálculos; usando funções lógicas e financeiras; usando Excel com
a Internet; operações com planilhas. 6. Noções de Utilização do MS-Internet Explorer e Firefox –
Manutenção dos endereços favoritos; utilização de histórico; noções de navegação em hipertexto;
baixando arquivos; segurança; configuração e atualização. Nota sobre as versões dos softwares: MSWindows: versões XP ou posterior. MS-Word e MS-Excel: versões constantes dos pacotes Office 2003
ou posterior. MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. MOZILLA-Firefox: versão 2.0 ou posterior.
Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.p
df
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 007 – MÉDICO PA - GINECOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Anatomia clínica do aparelho reprodutor feminino;
Fisiologia do ciclo menstrual;
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Disfunções menstruais;
Distúrbios do desenvolvimento puberal;
Climatério;
Vulvovagites e cervicites;
Doença inflamatória pélvica aguda e crônica;
Doenças sexualmente transmissíveis;
Abdômen agudo em ginecologia;
Endometriose;
Distúrbios urogenitais;
Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, vagina, útero e ovários;
Planejamento familiar;
Ética em ginecologia e obstetrícia;
Anatomia e fisiologia da gestação;
Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional;
Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico;

Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.p
df
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 008 – MÉDICO PA - GERIATRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Política nacional do idoso - Aspectos legais e éticos; Estatuto do idoso
Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento
Prevenção e promoção da saúde
Geriatria básica
Exames complementares e Instrumentos de avaliação
Distúrbio hidroeletrolítico
Déficit cognitivo
Demências
Delirium
Depressão e Ansiedade
Instabilidade postural e Quedas
Imobilidade e Úlceras de pressão
Incontinência urinária e fecal
Iatrogenia e Farmacologia em geriatria
Cardiologia: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência Cardíaca, Doença arterial coronária, Arritmias,
Doença arterial periférica, Doenças da carótida, Valvulopatias, Endocardite, Cardiomiopatias,
Hipotensão arterial, Aterosclerose, Fatores de risco cardiovascular.
Doenças cerebrovasculares: Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico.
Síndromes parkinsonianas, Tremor essencial, Doença de Parkinson.
Pneumologia: Pneumonias, Doença pulmonar obstrutiva crônica (inclui asma), Embolia pulmonar,
Tuberculose.
Gastroenterologia: Doenças do esôfago, Gastrites, úlceras péptica e gástrica, Doenças do fígado,
Doenças dos intestinos, Doenças da vesícula e vias biliares.
Urologia e Nefrologia: Hiperplasia prostática, Prostatite, Disfunção erétil, Insuficiência renal.
Doenças osteomioarticulares: Osteoporose, Osteomalácia, Osteoartrite, Artrite reumatóide, Doença de
Paget, Fibromialgia.

Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.p
df
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf
CARGO 009 – MÉDICO PA - PEDIATRIA
1.
2.
3.
4.

Sistema Único de Saúde – SUS;
Municipalização da Saúde;
Controle Social na Saúde;
Programa Saúde da Família;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Atenção Primária à Saúde;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização.
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica.
Lei nº 8.142, de 28/12/90.
Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde.
Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.
Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.
Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.
Condições de Saúde da Criança Brasileira. Organização da atenção à criança. Alimentação da criança. O
recém-nascido normal e patológico. Aleitamento Materno; Programa de imunização. Cuidados
Primários na Infância: Crescimento e desenvolvimento.
Desnutrição proteicocalórica. Anemias na infância. Doenças Diarreicas e Terapia de Reidratação Oral;
Diarreia aguda e crônica na criança.
Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. Doenças no trato genitourinário na criança.
Doenças autoimunes e colagenosas na criança. Doenças infectocontagiosas mais frequentes na criança.
Parasitoses intestinais. Afecções de Vias Aéreas na Infância.
Dermatoses mais frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na
criança. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes na
criança. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança. Insuficiência Cardíaca. Choque. Ressuscitação
cardiopulmonar. Parada Cardiorrespiratória: Manejo Terapêutico; Cetoacidose diabética. Acidentes na
infância: Prevenção e tratamento. Abordagem da criança politraumatizada. Síndrome de Maus-tratos.
Sinais e Sintomas mais Frequentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria;
Cefaleia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na Infância.
Conceitos básicos: Ambiente MS-Windows – Uso do ambiente gráfico; execução de aplicativos e
acessórios; manipulação de arquivos e pastas; execução de aplicativos básicos; lixeira; tipos de
arquivos; configuração, manutenção, instalação e atualização do MS-Windows. MS-WORD – Utilização
de janelas e menus; barras de ferramentas; operações com arquivos; impressão de documentos e
configuração da impressora; edição de textos; formatação no Word; criação e manipulação de tabelas;
operações com documentos. MS-EXCEL – Fundamentos da planilha; editando e formatando planilhas;
formatando células; alterando opções de impressão; organizando planilhas e exibição de janela;
trabalhando com gráficos; executando cálculos; usando funções lógicas e financeiras; usando Excel com
a Internet; operações com planilhas. 6. Noções de Utilização do MS-Internet Explorer e Firefox –
Manutenção dos endereços favoritos; utilização de histórico; noções de navegação em hipertexto;
baixando arquivos; segurança; configuração e atualização. Nota sobre as versões dos softwares: MSWindows: versões XP ou posterior. MS-Word e MS-Excel: versões constantes dos pacotes Office 2003
ou posterior. MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. MOZILLA-Firefox: versão 2.0 ou posterior.

Bibliografia Sugerida:
 Cartilha Entendendo o SUS
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus2007.pdf
 O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das
Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009
Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo190911.pdf
 Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia
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Disponível
em:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/dengue2015/Broadside_Microcefalia_20x28_V2.p
df
 Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
zika [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/protocolo-sas-2.pdf

CARGO 010 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
1. Direção defensiva: Normas e condutas; Principais cuidados do motorista defensiva; Elementos da
direção defensiva; Condições adversas; Primeiros Socorros.
2. Noções de Primeiros Socorros: Conceito e procedimentos preliminares; procedimentos a serem
adotados em casos de asfixia, envenenamento, desmaios, convulsões, queimaduras, hemorragias e
traumas.
3. Mecânica/Elétrica: Conhecimentos básicos de Mecânica e Eletricidade Automotiva Motores a explosão
e a combustão, Motores a diesel e a gasolina, Sistema de distribuição de correntes, Defeitos mais
frequentes em veículos, Noções de mecânica básica. Lubrificação de pinos e verificação de nível de óleo
e estado dos filtros.
4. Postura Profissional: Princípios fundamentais para o bom atendimento; Relações humanas no trabalho;
Postura profissional e apresentação pessoal; Ética profissional.
5. Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações.
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