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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

• ASSISTENTE SOCIAL – ENFERMEIRO – ENFERMEIRO PSF –ENGENHEIRO CIVIL – 
FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO–  FISIOTERAPEUTA - MÉDICO CLÍNICO GERAL – 

MÉDICO PSF – NUTRICIONISTA – ODONTÓLOGO – ODONTÓLOGO SAÚDE BUCAL -  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR ESP. EM MATEMÁTICA – 

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR PEDAGOGIA -  PSICÓLOGO 
  

LÍNGUA PORTUGUESA (Nível III) 
 
Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras. Emprego da crase. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal. Flexão verbal. Classes das palavras. 
 Pronomes: emprego, colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Verbos: conjugação e 
vozes, regulares, irregulares e impessoais. Concordância verbal. Concordância nominal. 
Regência verbal. Regência nominal. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. 
Linguagem formal e informal.  Principais Figuras de Linguagem. Fonemas. Período 
Composto. 

CONHECIMENTOS GERAIS ( Nível III) 

Aspectos Físicos, Geográficos, Históricos, Sociais, Culturais, Demográficos e Econômicos do 
Estado do Tocantins e do Município de Paranã; Símbolos do Estado. Divisão Político-
Administrativa do Estado do Tocantins; Geografia do Município; Atualidades no Brasil e o 
Mundo. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA ( Nível III) 

Noções gerais de operação do editor de textos Word 2000: principais comandos aplicáveis 
ao texto, tabelas, mala direta. Noções gerais de operação do sistema operacional 
Windows 2000: uso de arquivos, pastas e operações mais freqüentes. Noções gerais de 
operação da planilha. Excel 2000: digitação e edição de dados, construção de fórmulas 
para cálculos de valores, formatação de dados e gráficos.  Noções gerais de utilização de 
Internet. Utilização do correio eletrônico. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PARA TODOS OS CARGOS 

Estágio Probatório, Estabilidade, Noções de Funcionário Público, Servidor, Remunerações, 
Nomeações, Posse, Validade de Concursos. 

A) ASSISTENTE SOCIAL  
 
Constituição Federal de 1988: dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, dos direitos sociais, da ordem social, da seguridade social, da 
assistência social, da família, da criança, do adolescente e do idoso 2 -, Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei n.º 8.060, de 13/07/1990), Estatuto do Idoso (Lei 10. 741, de 
1/10/2003) - Código Civil Brasileiro: Do Direito de Família: do casamento, das relações de 
parentesco, dos alimentos, da união estável, da tutela e da curatela - Violência doméstica 
contra a mulher (Lei n.º 11.340 de 7/08/2006) Portadores de Deficiência (Lei n.º 7.853 de 
24/10/1989) e Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (que regulamenta a Lei n.º 7.853, de 
24/10/1989) Prioridade de atendimento a idosos, deficientes, gestantes, lactantes e 
pessoas acompanhadas de criança de colo (Lei n.º 10.048, de 08/11/2000).  
1 – Investigação em serviço social : conceitos e categorias de análises; projeto de pesquisa 
em Serviço Social ; 2 – Fundamentos científicos e filosóficos: funcionalismo, 
fenomenologia, materialismo histórico e psicossocial ; 3 – Teoria do 
Serviço Social : análise da produção de conhecimentos em Serviço Social ; conceitos, 
definições, objetivos, propostas de autores; 4 – Metodologia de Serviço Social : 
procedimento metodológico (diálogo, entrevista, ação e transformação, estudos, 
diagnósticos, tratamento e avaliação, investigação diagnóstica e intervenção planejada) ; a 
práxis como possibilidade metodológica; 5 – Administração e planejamento em Serviço 
Social : assessoria, consultoria e supervisão; plano, programa e projeto; 6 – Participação 
no Serviço Social : no atendimento individual e grupal ; 7 – O assistente social atuando nas 
equipes interprofissionais: direcionamento do trabalho social ; distinção da prática do 
Serviço Social ; os movimentos sociais e o Serviço Social ; 8 – Instituições e Serviço Social ; 
9 – A família e o Serviço Social; 10 – O código de ética do profissional em serviço social ; 11 
– Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n.º 8742, de 7 de dezembro de 1993) .Ética 
Profissional; O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da 
Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O 
Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do 
Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos 
familiar e individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto 
aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de 
assistência social. Legislação do Sistema 
Único de Saúde – SUS. Código de Ética Profissional. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
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B) ENFERMEIRO 

 
Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de 
agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças. Introdução à 
Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício 
da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem. 
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e 
nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, 
imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. 
Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material. 
Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde 
materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal. Ética 
Profissional;  
SUS - Princípios e diretrizes. Biossegurança. Normas, rotinas e procedimentos em Atenção 
Básica. Serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde. N|ormas do Ministério da 
Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa de saúde da mulher, 
programa de saúe da criança, programa de saúde do adolescente, política de saúde do 
idoso, política de saúde do homem, programa DST,AIDS e hepatites virais, programa de 
hanseníase, programa de controle da tuberculose, programa de hipertenção, programa de 
diabético. Consulta de Enfermagem. *Primeiros socorros. Noções de atendimento pré-
hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. 
 
C) ENFERMEIRO PSF 
 
Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de 
agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças. Introdução à 
Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício 
da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem. 
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e 
nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, 
imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. 
Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material. 
Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde 
materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal. PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA. 
SUS - Princípios e diretrizes. Biossegurança. Normas, rotinas e procedimentos em Atenção 
Básica. Serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde. Normas do Ministério da Saúde 
para atuação: programa nacional de imunizações, programa de saúde da mulher, 
programa de saúde da criança, programa de saúde do adolescente, política de saúde do 
idoso, política de saúde do homem, programa DST,AIDS e hepatites virais, programa de 
hanseníase, programa de controle da tuberculose, programa de hipertenção, programa de 



 35

diabético. Consulta de Enfermagem. *Primeiros socorros. Noções de atendimento pré-
hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. 
 
D) ENGENHEIRO CIVIL 

 
Características do terreno disponível para a construção. Investigação do subsolo. Noções 
de topografia. Elaboração e crítica de projetos arquitetônicos para obras de pequeno 
porte, elaboração de projetos de contenções e drenagens. Preparação de especificações 
da obra. Tipos e qualidades dos materiais, equipamentos e mão de obra. Preparação de 
cronogramas físicofinanceiro, croquis, orçamentos, e outros subsídios para a orientação, 
fiscalização e planejamento de desenvolvimento de obras. Controle de custos e dos 
padrões de qualidade e segurança. Medições e elaboração de laudos e relatórios técnicos. 
Noções de saneamento, concreto, pavimentação, mecânica dos solos e fundações. 
Planejamento urbano. Conhecimento de AutoCad. Conceitos básicos de operação de 
microcomputadores; conhecimentos básicos para utilização do sistema operacional 
Windows; conhecimentos básicos para utilização dos softwares do pacote do Microsoft 
Office, tais como: Word e Excel.  
 
E) FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
Código de Ética da profissão Farmacêutica. de administração de medicamentos. 
Farmacotécnica: formas farmacêuticas e cálculos. Psicoativos e retinóides – legislação 
vigente. Central de Abastecimento farmacêutico – armazenamento e distribuição. 
Estrutura Física e organizacional da farmácia hospitalar. aquisição de medicamentos e 
correlatos e instituição pública – legislação vigente. Comissão de Farmácia e terapêutica – 
padronização de medicamentos e fármaco-vigilância. Boas práticas de distribuição de 
produtos farmacêuticos – legislação vigente. Boas práticas de manipulação em farmácia. 
Mecanismos gerais de ação e efeitos de fármacos. Farmacocienética. Bioequivalência e 
biodisponibilidade de fármacos. Antiácidos. Antiespasmódicos. Broncodilatadores. Anti-
hipertensivos. Diuréticos. Interação medicamentosa. Antimicrobianos. Farmacologia 
clínica. Parâmetros para o funcionamento do SUS. 
 
Técnicas de coleta e transporte de espécime biológico. Bioquímica: técnica analítica e 
interpretação clínicas dos laudos. Hematologia: técnicas analíticas, hemograma, 
coagulograma, imuno-hematologia com interpretação clínica dos laudos. Microbiologoia: 
bacteriologia, virologia e micologia, controle de microorganismos, culturas e 
antibiograma. Parasitologia: protozoários, helmintos, vetores e técnicas analíticas. 
Imunologia: resposta celular e humoral, interações antígeno-anticorpo, homônios, 
marcadores tumorais e diagnóstico de doenças infecto-contagiosas com interpretação 
clínica de laudos. Urinálise e outros líquidos biológicos: técnicas analíticas e interpretação 
clínica dos laudos. Biologia molecular: PCR e seu uso no diagnóstico laboratorial. Técnica 
de descarte, desinfecção e esterilização de materiais. Técnica de diagnóstico e boas 
práticas no laboratório de análises clinicas. Princípios das boas práticas de laboratório 
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clínico.Interação medicamentosa. Antimicrobianos. Farmacologia clínica. Parâmetros para 
o funcionamento do SUS. Ética Profissional;  
Bioquímica Clínica - Química dos carboidratos, lipídeos, proteínas e vitaminas, 
Fundamentos, interpretação e principais características dos testes de sangue, urina e 
líquor. Fisiopatologia - Função hepática, Metabólitos nitrogenados, Função renal, Função 
gástrica, pancreática e intestinal, Urina: densidade, pH, elementos anormais e sedimento. 
Colheita de sangue e antigoaculantes empregados na bioquímica. Parasitologia Clínica - 
Métodos empregados no diagnóstico laboratorial das helmintíases e protozooses 
humanas, Fixadores empregados na parasitologia. Hematologia - Colheita de sangue e 
anticoagulantes usados na hematologia, Origem e evolução das células hematopoiéticas, 
Elementos figurados, Contagem de eritrócitos, leucócitos, plaquetas e reticulócitos, 
Índices hematimétricos, Valores normais e alterações morfológicas das hemácias, Anemias 
e métodos empregados no diagnóstico laboratorial das anemias hemolíticas, 
Determinação das fórmulas leucocitárias relativa e absoluta, Anomalias leucocitárias 
adquirida e congênita, Leucemias, Coagulograma, Noções de imunohematologia: sistema 
ABO e sistema RH. Microbiologia Clínica - Esterilização: métodos físicos e químicos, 
desinfectantes e anti-sépticos usados no laboratório de análises clínicas, Colheita de 
secreções e de sangue para hemocultura, Diagnóstico etiológico e identificação de cocos 
gram-positivos e gram-negativos, Meios de cultura. 
 
 Avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Conceitos: Sistema 
Único de Saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. 
Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Educação em saúde - 
noções básicas. Farmacologia. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Organização 
de almoxarifados. Padronização dos itens de consumo. Política de medicamentos - 
legislação para o setor farmacêutico. Sistema de compra. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
F) FISIOTERAPEUTA 
 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Código de Ética. 
Anatomia dos Sistemas Neurológico, Músculo - Esquelético, Cardiovascular e Respiratório. 
Fisiologia e Fisiopatologia dos Sistemas Neurológico, Musculoesquelético, Cardiovascular e 
Respiratório. Métodos e Técnicas de Avaliação Fisioterápicas. Cinesiologia e 
Cinesioterapia. Noções básicas de Neurologia, Traumatologia, Ortopedia, Reumatologia, 
Cardiologia e Respiratória. 
Conceitos básicos de Assistência Ventilatória Mecânica. 
Controle Motor Normal e Anormal. Princípios da Avaliação do Controle Motor. Bases 
Teóricas nas Intervenções Fisioterapêuticas em Neurologia Adulto e Infantil. Bases 
Teóricas nas Intervenções Fisioterapêuticas nas Moléstias infecciosas. Bases Teóricas nas 
Intervenções Fisioterapêuticas nas Afecções Respiratórias na Infância. Distúrbios 
Neurológicos no Adulto e na Infância. Má formação Congênita. Doenças Neuromusculares. 
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Conceito e classificação de fisiatria;  Avaliação do paciente. Semiologia fisiátrica  - Testes 
musculares e gonometria;  Fisiologia do exercício;  Técnicas especiais de reeducação 
motora: Bobath, Kabat;  Cinésioterapia: ativa, passiva, manipulações; Eletroterapia de 
baixa freqüência: corrente galvânica, farádica, dinâmica, Iontoforese, estimulação elétrica;  
Ultra som;  Termoterapia condutiva, radiante, conversiva, crioterapia.  Infra vermelho;  
Hidroterapia, hidrotermoterapia,  Trações;  Atividade de vida diária: postura no leito, 
transferências, treino para independência funcional; Reabilitação profissional;  Marcha 
normal e patológica;  Meios auxiliares da marcha;  Orteses, colarinhos cervicais, coletes 
ortopédicos;  Próteses de MMI e MMSS;  Prescrição em Fisiatria;  Reabilitação dos 
amputados; Reabilitação nos traumas do esporte; não cirúrgicos e cirúrgicos;  Reabilitação 
nas fraturas e grandes traumatismos;  Reabilitação em ortopedia;  Reabilitação em 
neurologia: Processos neurológicos motores periféricos, acidentes vasculares cerebrais, 
miopatias, amiotrofias espinais, traumatismos crânio encefálicos, traumatismos 
raquimedulares, esclerose múltipla e outros processos degenerativos meningomielocele, 
Parkinson e outras afecções do sistema extra piramidal, paralisia cerebral; Reabilitação 
nas artrites e artroses;  Reabilitação nos reumatismos extra articulares;  Reabilitação nas 
patologias não cirúrgicas da coluna vertebral; Escaras de decúbito: etiologia, prevenção e 
tratamento;  Reabilitação em moléstias pulmonares fisiologia e patologia, exercícios 
respiratórios, drenagem postural, reabilitação cardiopulmonar;  Reabilitação cardíaca; 
 
G) MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
Anatomia e fisiologia dos diversos aparelhos. Conceitos fundamentais das diversas 
especialidades clínicas. Ações de vigilância epidemiológica e imunização. Noções básicas 
de toxicologia ambiental e saúde ocupacional. Exames complementares invasivos e não-
invasivos na clínica médica. Ética e legislação profissional. Psicologia médica. Farmacologia 
e terapêutica. SUS - Sistema Único de Saúde. Avaliação inicial de neoplasias. Septicemias. 
Princípios básicos da pediatria e da imunoalergia. 
Noções básicas de urgência /emergência na prática médica: reanimação cardiopulmonar, 
reanimação cardiovascular, avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico, do 
traumatismo raquimedular, do traumatismo abdominal, do traumatismo torácico, 
avaliação inicial do paciente politraumatizado, choque hipovolêmico, choque 
cardiogênico, choque anafilático, choque séptico, emergência hipertensiva, infarto agudo 
do miocárdio, arritmias cardíaca paradoxística, insuficiência cardíaca, edema agudo de 
pulmão, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda. 
Conduta quanto a ferimentos superficiais e profundos: indicação de sutura, 
antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e anti-rábica.  
Intoxicações: exógenas, alimentares e medicamentosas. 
Acidentes por animais peçonhentos. 
Geriatria e gerontologia. 
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca congestiva, miocardiopatias, valvulopatias, arritmias cardíacas, acidente vascular 
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cerebral, infarto agudo do miocárdio, dores precordiais, insuficiência arterial aguda e 
arteriosclerose. 
Doenças respiratórias: pneumonia, tuberculose, pneumotórax, hemotórax, asma 
brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise, 
insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, embolia pulmonar, abscessos 
pulmonares, doença pulmonar intersticial. 
Doenças do aparelho digestivo e doenças hepáticas: esofagite, corpo estranho no 
esôfago, ulcera péptica, sangramento digestivo alto e baixo, avaliação inicial do abdome 
agudo, megacolon, megaesôfago, diarréias agudas, gastrite, doença do refluxo 
gastroesofágico, acalasia, cirrose hepática, doença de crohn, doença celíaca, pancreatites 
agudas e crônicas, alcoolismo, colecistite, colelitíase, hepatopatias agudas e crônicas, 
hepatite, icterícia, insuficiência hepática, hérnias abdominais, apendicite, obstrução 
intestinal, divertículos, retocolite ulcerativa, doença intestinal inflamatória e parasitária, 
infecção do aparelho digestivo, hematúria. 
Doenças do aparelho geniturinário: infecções do trato urinário, doenças glomerulares, 
desequilíbrio hidroeletrolíticos, distúrbios do equilíbrio ácido-básico, litíase renal, 
insuficiência renal aguda e crônica, hematúria, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, 
pielonefrite, hidronefrose, nefropatias, abscesso renal, transtornos da bexiga, cistos 
renais, uretrite, cistite, fístula uretral, estenose da uretra, incontinência urinária, retenção 
urinária, transtornos do trato urinário, hiperplasia prostática benigna, prostatite, câncer 
de próstata, hidrocele, espermatocele, torção do testículo, orquite, epipidimite, 
transtornos do pênis, infertilidade masculina, doenças da mama, displasias mamárias 
benignas, nódulos mamários, doenças inflamatórias e não-inflamatórias do útero, colo do 
útero, vagina e vulva, endometriose, infertilidade feminina, abortamento, transtornos da 
menopausa, dor, doenças associadas ao ciclo menstrual, alteração do ciclo menstrual e 
hemorragias.  
Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção urinária 
durante a gravidez. 
Doenças infecciosas, infecto-contagiosa, parasitárias e sexualmente transmissíveis: DST, 
AIDS, meningites virais e bacterianas, tétano, herpes, gripe, hepatite, dengue, febre 
amarela, helmintíases, ascaridíase e giardíase e amebíase. 
Doenças endócrinas: diabete mellitus, cetoacidose diabética, descompensação diabética, 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidites, distúrbios das glândulas, obesidade, 
dislipidemias, transtornos de crescimento e da puberdade e síndrome do ovário 
policístico. 
Doenças neurológicas: AVC, epilepsia, tremores, distonias, botulismo, encefalite, mal de 
Alzheimer, doença de Parkinson, paralisia de Bell, miopatias e meningites.  
Doenças reumatológicas: artrite reumatóide, LES, gota, espondiloartropatias, febre 
reumática e osteoartrose.  
Doenças hematológicas: anemia, leucemia e hemofilia.  
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H) MÉDICO PSF 
 
SUS – Sistema Único de Saúde. Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades 
Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia 
Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática 
Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto 
agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo 
de pulmão. Insuficiência respiratória. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância 
Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde 
Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Reanimação 
Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. 
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. 
Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: 
cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. 
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. 
Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente 
diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por 
animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. 
Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso 
vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de 
gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos 
superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. 
O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do choque hemorrágico; 
avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardiovasculares: avaliação 
inicial de precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema 
agudo de pulmão; embolia pulmonar; emergência hipertensiva; insuficiência arterial 
aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias, tuberculose, 
pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com 
hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença 
ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome agudo; 
apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e 
crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-
urinário: infecções alta e baixa; litíase; orquiepididimites; insuficiência renal aguda e 
crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção 
urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e 
bacterianas, meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: 
cetoacidose diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças neurológicas: 
AVC, epilepsias. 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: 
hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 
valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença 
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pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; 
doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência 
hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e 
hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, 
distúrbios das glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 
espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-
invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Ética e 
legislação profissional. Psicologia médica. Farmacologia. SUS – Sistema Ùnico de Saúde. 
CIRURGIA GERAL: Anatomia e fisiologia dos diversos aparelhos. Cuidados pré e pós-
operatório. Choque hemorrágico. Infecção em cirurgia. Abdome agudo em cirurgia. 
Neoplasia do esôfago. Doença ulcerosa péptica. Doença do refluxogastroesofageano e 
hérnia hiatal. Câncer gástrico. Hemorragia digestiva. Tumores das vias biliares 
extrahepáticas. Tumores do fígado. Lítíase    da    vesícula  
biliar. Pancreatite aguda e crônica. Neoplasias císticas e câncer do pâncreas. Hérnias 
epigástrica, umbilical, incisional e inguinal. Apendicite aguda. Obstrução intestinal. Fístulas 
enterocutâneas. Melanoma cutâneo. Princípios da cirurgia oncológica. Câncer de mama. 
Cirurgia da tireóide. Nódulo solitário do pulmão. Tumores do mediastino. Empiema 
pleural. Pneumotórax. Tumores intestinais malignos e carcionóides. Doenças diverticular 
do cólon. Adenomas colorretais. Retocolite ulcerativa inespecífica. Isquemia mesentéria. 
Ressuscitação cardio-respiratória. Ética Profissional;  

I) NUTRICIONISTA 

Aspectos físicos das Unidades de Alimentação e Nutrição. Recursos humanos para as 
Unidades de Alimentação e Nutrição. Funcionamento das Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Normas regulamentadoras: NR–7; NR–17; NR–24. Itens básicos para elaboração 
do Manual de Boas Práticas: Responsabilidade técnica, controle da saúde dos 
funcionários, controle da água, controle da matéria–prima e fornecedores, controle 
integrado de pragas, estrutura/edificação/“lay–out”, equipamentos e utensílios. Dietas 
especiais: cardiopatias, desequilíbrio de peso, metabolismo e glândulas endócrinas, 
doenças do sistema gastrintestinal, doenças renais e hiperlipidemias. Questões 
ligadas às propriedades físico–químicas dos alimentos.  
 
J) ODONTÓLOGO 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; Semiologia em saúde Bucal- exame 
clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico das afecções da boca; AIDS- 

conseqüências na cavidade oral; Procedimentos básicos de dentística operatória e 

restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários; Oclusão; Prevenção: higiene 
dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico; Farmacologia: 

anestésicos, antiinflamatórios e antibioticoterapia; Periodontia: tipo e classificação das 
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doenças, raspagem e procedimentos básicos; Pediatria: tipos de preparo, material 
forrador e restaurador, traumatologia; Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e 
emergência; Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas; Métodos de 

desinfecção e esterilização; Noções de biossegurança em odontologia). Educação em 
saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Cariologia: Etiologia; Histopatologia ; 
Diagnóstico; Prevenção e Controle. Dentística: princípios de preparo cavitário. 
Anestesiologia; Diagnóstico e tratamento das patologias e infecções odontogênicas; 
Material e instrumental; Emergências médicas e traumatologia em odontologia. 
Periodontia. Biossegurança. Radiologia: técnicas radiográficas intra e extra-orais; Efeitos 
biológicos dos raios-X; Interpretações radiográficas. Emergências em endodontia. 
Odontopediatria. Psicologia aplicada ao atendimento da criança. Ética Odontológica. 
 
K) ODONTÓLOGO SAÚDE BUCAL 
 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; Semiologia em saúde Bucal- exame 
clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico das afecções da boca; AIDS- 

conseqüências na cavidade oral; Procedimentos básicos de dentística operatória e 

restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários; Oclusão; Prevenção: higiene 
dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico; Farmacologia: 

anestésicos, antiinflamatórios e antibioticoterapia; Periodontia: tipo e classificação das 
doenças, raspagem e procedimentos básicos; Pediatria: tipos de preparo, material 
forrador e restaurador, traumatologia; Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e 
emergência; Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas; Métodos de 

desinfecção e esterilização; Noções de biossegurança em odontologia). Educação em 
saúde bucal; Diagnóstico; Prevenção e Controle. Dentística: princípios de preparo 
cavitário. Anestesiologia; Diagnóstico e tratamento das patologias e infecções 
odontogênicas; Material e instrumental; Emergências médicas e traumatologia em 
odontologia. Periodontia. Biossegurança. Ética Odontológica. 
 
L) PROFESSOR SUPEIROR ESP. EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Prática Educativa; Educação; Instrução e Ensino; Pedagogia e Didática. As Tarefas da 
Escola Pública Democrática; O Compromisso Ético e Social dos Professores. A Didática e as 
Tarefas do Professor. Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem. Os Objetivos e 
Conteúdos de Ensino. Os Métodos de Ensino: A Relação Objetivo-Conteúdo-Método; 
Princípios Básicos de Ensino. Aula como Forma de Organização de Ensino: Características 
Gerais; Estruturação Didática. A Avaliação Escolar: Definição; Avaliação na Prática Escolar; 
Características; Instrumentos de Verificação do Rendimento Escolar. Planejamento 
Escolar: Importância e Requisitos. Planejamento de ensino; Didática; Organização 
administrativa da escola; Parâmetros Curriculares Nacionais; Avaliação de Aprendizagem 
Escolar;  A educação pré-escolar no Brasil; Importância e o valor da educação pré-escolar; 
Escola na comunidade; A comunidade na escola; Importância da literatura infantil para a 
aprendizagem; Alfabetização; Psicologia da Educação; Graus e modalidades de ensino; 
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Tendências pedagógicas da prática escolar; Lei  nº 9.394 das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar; 02 - 
Aprendizagem e desenvolvimento motor; 03 - Esportes: Conceitos relacionados à Iniciação 
Esportiva Universal; 04 - Jogos, lutas e brincadeiras; 05 - Regulamento dos jogos; 06 - 
Atualidades 
 
M) PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR ESP. EM MATÉMATICA 
 
Prática Educativa; Educação; Instrução e Ensino; Pedagogia e Didática. As Tarefas da 
Escola Pública Democrática; O Compromisso Ético e Social dos Professores. A Didática e as 
Tarefas do Professor. Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem. Os Objetivos e 
Conteúdos de Ensino. Os Métodos de Ensino: A Relação Objetivo-Conteúdo-Método; 
Princípios Básicos de Ensino. Aula como Forma de Organização de Ensino: Características 
Gerais; Estruturação Didática. A Avaliação Escolar: Definição; Avaliação na Prática Escolar; 
Características; Instrumentos de Verificação do Rendimento Escolar. Planejamento 
Escolar: Importância e Requisitos. Planejamento de ensino; Didática; Organização 
administrativa da escola; Parâmetros Curriculares Nacionais; Avaliação de Aprendizagem 
Escolar;  A educação pré-escolar no Brasil; Importância e o valor da educação pré-escolar; 
Escola na comunidade; A comunidade na escola; Importância da literatura infantil para a 
aprendizagem; Alfabetização; Psicologia da Educação; Graus e modalidades de ensino; 
Tendências pedagógicas da prática escolar; Lei  nº 9.394 das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
N) PROFESSOR 1º A 5º ANO PEDAGOGO OU NORMAL SUPERIOR 
 
 Teoria e Prática da Educação Conhecimentos Político-Pedagógicos : função social e 
política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e 
autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-
pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso 
escolar; a organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da 
educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação 
Infantil; parâmetros curriculares nacionais.  Conhecimentos da Prática de Ensino: 
processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a 
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a 
interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola;, currículo e cultura; 
tendências pedagógicas na prática escolar.  Ética profissional.  Educação; Instrução e 
Ensino; Pedagogia e Didática. As Tarefas da Escola Pública Democrática; O Compromisso 
Ético e Social dos Professores. A Didática e as Tarefas do Professor. Processos Didáticos 
Básicos: Ensino e Aprendizagem. Os Objetivos e Conteúdos de Ensino. Os Métodos de 
Ensino: A Relação Objetivo-Conteúdo-Método; Princípios Básicos de Ensino. Aula como 
Forma de Organização de Ensino: Características Gerais; Estruturação Didática. A 
Avaliação Escolar: Definição; Avaliação na Prática Escolar; Características; Instrumentos de 
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Verificação do Rendimento Escolar. Planejamento Escolar: Importância e Requisitos. 
Planejamento de ensino; Didática; Organização administrativa da escola; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Avaliação de Aprendizagem Escolar; A educação pré-escolar no 
Brasil; Importância e o valor da educação pré-escolar; Escola na comunidade; A 
comunidade na escola; Importância da literatura infantil para a aprendizagem; 
Alfabetização; Psicologia da Educação; Graus e modalidades de ensino; Tendências 
pedagógicas da prática escolar; Lei  nº 9.394 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções básicas de administração pública e direitos 
e deveres do servidor público municipal. Ética Profissional;  

O) PSICÓLOGO 

Transtornos mentais e de comportamento; Transtornos neuróticos de personalidade e de 
comportamento em adultos e com início na infância e adolescência. Principais formas de 
intervenções terapêuticas. Relações Humanas no Trabalho, processo de comunicação, 
desenvolvimento interpessoal e organizações. Fases do Desenvolvimento Humano. A 
saúde mental no Brasil, reformulações e programas. Ética Profissional;  As inter-relações 
familiares: orientação psicológica da família. A criança e a separação dos pais. A 
constituição do objeto libidinal. Patologia das relações objetais. Os danos psicológicos 
decorrentes da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação do psicólogo no 
processo de adoção. O poder público e a criança e o adolescente. O papel do psicólogo na 
equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 

Atividades e papel do psicólogo clínico na instituição hospitalar; As diferentes unidades do 

hospital: suas características e possibilidades de intervenção do psicólogo; Relação da 

patologia orgânica e aspectos emocionais (psicossomática); A equipe multiprofissional na 

assistência do paciente hospitalizado; Intervenções individuais e grupais: vantagens e 

desvantagens no âmbito hospitalar; As repercussões da morte no dia-a-dia no hospital; 

Uso da técnica de terapia focal e/ou breve em hospital geral; Reações emocionais frente 

ao adoecer (diagnóstico e defesas); Questões da prevenção primária, secundária e 

terciária. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

•  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – DIGITADOR -  RECEPCIONISTA – 
TÉCNICO EM BIBLIOTECA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM – TÉCNICO EM 

SAÚDE BUCAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA ( NÍVEL II) 
Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras. Emprego da crase. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal. Flexão verbal. Classes das palavras. 
Pronomes: emprego, colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Verbos: conjugação e 
vozes, regulares, irregulares e impessoais. Concordância verbal. Concordância nominal. 
Regência verbal. Regência nominal. Pontuação. Sintaxe da oração e do período. 
Linguagem formal e informal 
 

MATEMÁTICA ( NÍVEL II) 
Números reais, inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas 
proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regras de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Equações e inequações 
do 1º e 2º Graus. Sistemas de 1º e de 2º graus. Problemas. Progressões Aritméticas e 
Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, 
volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades de medida. Porcentagem, 
regra de três (simples e composta), juros simples e compostos. Sistema de medidas: 
decimais e não decimais. Geometria. Trigonometria. P.A; Probabilidade; Estatística. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA ( NÍVEL II) 

Noções gerais de operação do editor de textos Word 2000: principais comandos aplicáveis 
ao texto, tabelas, mala direta. Noções gerais de operação do sistema operacional 
Windows 2000: uso de arquivos, pastas e operações mais freqüentes. Noções gerais de 
operação da planilha. Excel 2000: digitação e edição de dados, construção de fórmulas 
para cálculos de valores, formatação de dados e gráficos.  Noções gerais de utilização de 
Internet. Utilização do correio eletrônico. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (Nível II) 
Aspectos Físicos, Geográficos, Históricos, Sociais, Culturais, Demográficos e Econômicos do 
Estado do Tocantins e do Município de PARANÃ; Símbolos do Estado. Divisão Político-
Administrativa do Estado do Tocantins; Geografia do Município; Atualidades no Brasil e no 
Mundo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PARA TODOS OS CARGOS 

Estágio Probatório, Estabilidade, Noções de Funcionário Público, Servidor, Remunerações, 
Nomeações, Posse, Validade de Concursos. 

A)ASSISTENTE ADMINSTRATIVO 
 
Conhecimentos específicos do cargo, Internet; função do cargo; Conceitos básicos de 
operação com arquivos do Windows, Conhecimentos básicos de arquivos e pastas 
(diretórios), Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios. Ética 
Profissional; Confecção de Portaria, Edital, Decretos, Ofícios, etc. Atendimento ao público. 
Comunicação no Ambiente de Trabalho - problemas de comunicação que podem 
prejudicar o andamento do trabalho. Uso de equipamentos de escritório: Fax, 
Computador, Copiadora. Uso, em nível de usuário: Microsoft Word, Microsoft Excell. 
Noções de Redação Oficial e comercial. Redação de ofícios, requerimentos, memorandos. 
Organização de arquivos. 
 
B) DIGITADOR 
 
Conhecimentos específicos do cargo, Internet; função do cargo; Conceitos básicos de 
operação com arquivos do Windows, Conhecimentos básicos de arquivos e pastas 
(diretórios), Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios. 
Power Point. Excel. Ética Profissional; 1. Noções de Informática: Hardware - Componentes 
básicos do computador; Tipos e funções dos componentes do computador; Software Tipos 
de softwares; Definições e características de arquivos e pastas; Sistema de arquivos; 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP; Componentes e operações com janelas; 
Principais programas do Windows; Pacote Office 2007 e 2010 (Word e Excel); Internet 

Conceitos e recursos da Internet; Características e funções dos principais navegadores; 
Características e funcionamento do Correio Eletrônico. 

C) RECEPCIONISTA 

Conhecimentos específicos do cargo:  Noções básicas de informática; Internet; função do 
cargo; Atendimento ao público, atendimento ao telefone, higiene pessoal; relacionamento 
com os colegas de serviço;  
 
D) TÉCNICO EM BIBLIOTECA 
 
Noções básicas de informática; Internet; função do cargo; Noções de redação oficial: 
ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos. expedição e distribuição de 
correspondência. Noções básicas de relações humanas. Noções de controle de material. 
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Noções básicas de atendimento ao público. Noções de organização de arquivo.Ética 
Profissional; Atendimento ao público, atendimento ao telefone, higiene pessoal; 
relacionamento com os colegas de serviço;  Acervo Bibliotecário. História da Biblioteca. 
Seleção e Aquisição de Material.  Registro.  Catalogação. 
 
C)TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
Introdução à enfermagem. A assistência de enfermagem no atendimento das 
necessidades do paciente. O paciente e suas necessidades nutricionais. Administração de 
medicamentos. Psicologia aplicada à enfermagem e ética: relações humanas, 
personalidade e aparelho psíquico. Afecções cardiovasculares, reumáticas, 
otorrinolaringológicas e oftalmológicas. Enfermagem na clinica cirúrgica. Processos de 
esterilização e tipos de anestesia Programa nacional de imunização-PNI. Doenças 
infecciosas e parasitárias. Programas em saúde pública. Enfermagem nas moléstias 
contagiosas. Assistência de enfermagem à pacientes criticamente enfermos (adulto, 
pediátrico e neonatal), procedimentos específicos em terapia intensiva. Conhecimento 
básico de anatomia e fisiologia humana; microbiologia; parasitologia; higiene e profilaxia; 
nutrição e dietética, psicologia aplicada à saúde e saúde mental; prevenção e controle de 
infecções hospitalares, aplicação de medida de biossegurança; classificação de artigos e 
superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza,  preparo  e 
esterilização de material; ética profissional. 
Assistência de enfermagem ao paciente no período perioperatório; Assistência de 
enfermagem materno-infantil, à gestante, à parturiente, à puérpera, ao recém-nascido e à 
criança; Assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência e clínico-
cirúrgicas. 
Assistência de enfermagem na área de saúde pública, administração e conservação de 
imunobiológicos, notificação de doenças transmissíveis. Programa Saúde da Família. 
 
D) TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
 
 Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde 
no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Doenças de notificação compulsória. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de 
educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico 
situacional.  As Funções do Técnico em Saúde Bucal na Odontologia. Primeiros Socorros 
em Urgências Odontológicas. Controle e Prevenção de Doenças Bucais (Cárie e Doenças 
Periodontais). Anatomia Dental e do Periodonto. Características dos Materiais 
Restauradores Dentais, Restaurações Dentais (amálgama, ionômero de vidro, resina 
restauradora e cimento de silicato). Biossegurança em Odontologia, Dieta e Cárie. A 
Cavidade Bucal (Anatomia e Funcionamento). Ergonomia em Odontologia, Utilização do 
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Flúor (selantes). Fundamentos de Radiologia. Oclusão Dental. Relação entre a Restauração 
e a Periodontia. Manuseio dos Equipamentos. 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AGENTE DE COMBATE À 
ENDEMIAS – ALMOXARIFE – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (Nível I)  

Compreensão e interpretação de texto. Significação das palavras. Emprego da crase. 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal. Flexão verbal. Classes das 
palavras. Pronomes: emprego, colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Verbos: 
conjugação e vozes, regulares, irregulares e impessoais. Concordância verbal. 
Concordância nominal. Regência verbal. Regência nominal. Pontuação. Sintaxe da oração 
e do período. Linguagem formal e informal. 

MATEMÁTICA ( Nível I) 

Números inteiros e racionais. Operações. Problemas. Números e grandezas proporcionais. 
Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. Juros 
Simples. Descontos. Equações do 1º grau. Problemas. Medidas de comprimento, 
superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema legal de unidades de medida.  

CONHECIMENTOS GERAIS ( Nível I) 
 
 
Aspectos Físicos, Geográficos, Históricos, Sociais, Culturais, Demográficos e Econômicos do 
Estado do Tocantins e do Município; Símbolos do Estado. Divisão Político-Administrativa 
do Estado do Tocantins; Geografia do Município; Atualidades. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

A) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. 
Programa de Saúde da Família. Entendimento sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. As atribuições do agente comunitário de saúde. A participação do agente 
comunitário de saúde em grupos específicos. Lei 11.350 de 05/10/2006 – Dispõe sobre as 
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. 
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Processo saúde-doença e seus determinados/condicionantes, Conhecimentos geográficos 
das regiões administrativas do Distrito Federal, Cadastramento familiar e territorial: 
finalidade e instrumentos, interpretação demográfica, conceito de territorização, micro-
área e área de abrangência, Indicadores epidemiológicos, técnicas de levantamento das 
condições de vida e de saúde/doenças da população, critérios operacionais para definição 
de prioridades: indicadores sócio-econômicos, culturais epidemiológicos, Conceito de 
eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva, Estratégia de avaliação em saúde, 
conceitos, tipos, instrumentos e técnicas, Conceitos e critérios de qualidade da atenção à 
saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 
equidade, outros, sistemas de informação em Saúde, Condições de risco social: violência, 
desemprego infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou 
insuficiência de infra-estrutura básica, outros, Promoção da Saúde, conceitos e 
estratégias, Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 
enfretamento dos problemas, intersetoridade: conceito e dinâmica político-administrativa 
do Distrito Federal, Informação, educação e comunicação: conceito, diferenças e 
interdependência, formas de aprender e ensinar em educação popular, cultura popular e 
sua relação com os processos 
educativos, participação e mobilização social, conceitos, fatores facilitadores e/ou dificulta 
dores da ação coletiva de base popular, lideranças, conceitos, tipos e processos de 
constituição de líderes populares, Pessoas portadores de necessidades especiais: 
abordagem, medidas facilitadoras de inclusão sócia e direito legais, saúde da criança, Do 
adolescente do adulto, do idoso e da Mulher, Estatuto da criança, do idoso e do 
adolescente, noções de ética e cidadania. 
 
Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis; Noções básicas sobre 
medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis; Noções básicas sobre 
doenças de transmissão por vetores; Noções básicas sobre medidas de prevenção para 
controle de doenças transmitidas por vetores; Conhecer nominalmente doenças de 
notificação obrigatória; Conhecer esquema básico de vacinação obrigatório no primeiro 
ano de vida. 

Conhecimentos específicos do cargo: Questões Básicas de Saúde, Questões Básicas sobre 
vida em comunidade e Questões sobre o Programa Agente Comunitário de Saúde e PSF. 

B) AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 
 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica de Saúde, Noções de 
ética e cidadania; Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis; 
Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis; 
Noções básicas sobre doenças transmissíveis de vetores; Noções básicas sobre medidas de 
prevenção para controle de doenças transmitidas por vetores; Conhecer nominalmente 
doenças de notificação obrigatória; Conhecer esquema básico de vacinação obrigatória no 
primeiro ano de vida; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário.  
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C) ALMOXARIFE 
 
Conhecimentos específicos do cargo, Internet; função do cargo; Conceitos básicos de 
operação com arquivos do Windows, Conhecimentos básicos de arquivos e pastas 
(diretórios), Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios. Ética 
Profissional; Controle de Almoxarifado. Entrada e Saída de Material. Arquivo.  

D) AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO : 

Conhecimentos sobre Dentística: tipos e formas de instrumentos, mesa clínica e tipos de 
isolamento. 

- Conhecimentos sobre Cirurgia: numeração dos fórceps, mesa clínica.  

- Conhecimentos sobre Odontologia Social (Saúde Coletiva, Orientação Profissional): 
preparo de material e instrumental para programas de saúde bucal, bochecho de flúor: 
cuidados, escovação, evidenciadores de placa, administração do consultório odontológico, 
controle de almoxarifado, ficha clínica, conservação e lubrificação do equipamento 
odontológico, ergonomia,instrumentação, segredo profissional, aparência pessoal. 

 - Conhecimentos sobre Materiais Dentários: presa, composição, manipulação de 
materiais, numeração de espátulas utilizadas para misturar e homogeinizar material de 
uso odontológico: amálgama, gesso odontológico, ionômero de vidro, IRM, alginato.  

- Conhecimentos sobre Endodontia: nome das limas, comprimento das limas em 
milímetros, séries.  

- Conhecimentos sobre Anatomia Dentária: nomenclatura dos dentes de acordo com o 
Sistema Internacional, faces dos dentes.  

- Conhecimentos sobre Microbiologia: definições sobre desinfecção, esterilização, anti 
sepsia, limpeza e descontaminação de instrumentos; álcool, artigos semi críticos e artigos 
não críticos, cuidados e estocagem de material e instrumental. Mesa para profilaxia e 
Resíduos odontológicos. 

Recepção do paciente: ficha clínica, organização de arquivo, controle do movimento 
financeiro. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material 
necessário. Isolamento do campo operatório. Manipulação e classificação de materiais 
odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente 
para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou 
do técnico em higiene bucal, junto à cadeira operatória. Aplicação de métodos 
preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Orientação ao paciente 
sobre higiene bucal. Seleção de moldeiras. Confecção de modelos em gesso.  
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E) MOTORISTA AMBULÂNCIA 
 
Conhecimentos específicos na área: indicação, sinais de solo (faixa), sinais de apito, 
estacionamento, regulamentação pelo novo Código Brasileiro  de Trânsito, função do 
cargo; Condução e inspeção de veículos; componentes mecânicos e eletrônicos de um 
veículo; ferramentas obrigatórias; averiguação de itinerários; condução de viaturas; 
controle de combustível; legislação e normas de segurança de trânsito. Normas Legais de 
Trânsito. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ZONA URBANA–  CANOEIRO – 
COVEIRO – GARI – JARDINEIRO – MERENDEIRA ZONA URBANA E ZONA 

RURAL – OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 
 

• LÍNGUA PORTUGUESA (Fácil)  
Noções elementares de: interpretação de texto, organização das idéias e significado de 
palavras; ortografia básica; acentuação gráfica; separação de sílabas; sinônimos e 
antônimos; singular e plural; masculino e feminino; aumentativo e diminutivo; coletivo; 
vogais e consoantes; verbos: presente, passado e futuro. 

MATEMÁTICA (Nível Fácil) 
 
Noções elementares de: conjunto, números naturais, sistema de numeração decimal, 
adição; subtração; multiplicação; divisão; sistema de medidas comprimento, massa; hora, 
semana, mês, ano; 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (Fácil) 

 
Aspectos Físicos, Geográficos, Históricos, Sociais, Culturais, Demográficos e Econômicos do 
Estado do Tocantins e do Município de Paranã; Símbolos do Estado. Divisão Político-
Administrativa do Estado do Tocantins; Geografia do Município; Atualidades. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PARA TODOS OS CARGOS 

Estágio Probatório, Estabilidade, Noções de Servidor Público, Remunerações, Nomeações, 
Posse, Validade de Concursos. 
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A) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ZONA URBANA  
Noções de segurança no trabalho. Limpeza de ambientes internos e externos: 
técnicas, materiais e utensílios empregados. Cuidados no transporte e manuseio de 
equipamentos, materiais e lixo. Lixo reciclável e não reciclável. Noções básicas de pintura 
e pequenos consertos em construções de alvenaria e madeira. Cuidados e solução de 
pequenos problemas em instalações elétricas. Pequenos reparos em instalações 
hidráulicas e sanitária. 
 
B) CANOEIRO 
Noções de segurança no trabalho. Limpeza de ambientes internos e externos: 
técnicas, materiais e utensílios empregados. Cuidados no transporte e manuseio de 
equipamentos, materiais e lixo. Lixo reciclável e não reciclável. Noções básicas de pintura 
e pequenos consertos em construções de alvenaria e madeira. Cuidados e solução de 
pequenos problemas em instalações elétricas. Pequenos reparos em instalações 
hidráulicas e sanitária. 
 
C) COVEIRO  
 
Conhecimentos específicos do cargo: abertura de covas, enterrar e desenterrar cadáveres. 
Relacionamento com os colegas de serviço.  
 
D) GARI 
 
Conhecimentos específicos do cargo: remoção de lixo; tipos de varrição, equipamentos de 
limpeza de rua; função do cargo; higiene pessoal; relacionamento com os colegas de 
serviço. 
 
E) JARDINEIRO 
 
Adubação e irrigação. Arranjos florais: balcões e terraços, pérgulas ou ramadas, cercas-
vivas, forrações. Condução e poda de árvores ornamentais: conceito, finalidades, 
princípios básicos, épocas de poda, técnicas de corte e tipos de poda. Conservação, cultivo 
e embelezamento de canteiros. Cuidados na aplicação de defensivos e uso de 
equipamentos de proteção individual. Cultivo de plantas em vasos. Equipamentos de 
Segurança. Equipamentos, ferramentas, instrumentos e outros materiais utilizados em 
jardinagem. Erradicação de ervas daninhas. Escolha do local. Formação de gramados e 
jardins. 
 
F)  MERENDEIRA ZONA URBANA E ZONA RURAL 
 
Noções básicas de conservação, manutenção, preparação e armazenagem  dos alimentos, 
noções básicas de higiene e limpeza e demais conhecimentos específicos na área; estágio 
probatório, relacionamento com colegas de serviço. 
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G) OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  

Conhecimentos específicos na área: indicação, sinais de solo (faixa), sinais de apito, 
estacionamento, regulamentação pelo novo Código Brasileiro  de Trânsito, função do 
cargo; Condução e inspeção de veículos; componentes mecânicos e eletrônicos de um 
veículo; ferramentas obrigatórias; averiguação de itinerários; condução de viaturas; 
controle de combustível; legislação e normas de segurança de trânsito. Normas Legais de 
Trânsito 

LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas 
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros 
Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; 
Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 
2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; 
Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do 
veículo; Direção e operação veicular, acoplagem de implementos diversos] 
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ANEXO III 
QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS DISPONÍVEIS PARA O CONCURSO PÚBLICO 2011 

NÍVEL SUPERIOR  

Nº  CARGO  
 

ESCOLARIDADE VENCIMENTO 
MENSAL – R$ 

Nº 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

01 
 

ASSISTENTE SOCIAL 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 1.500,00 01 30 Horas 

02 ENFERMEIRO 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 2.600,00 02 40 horas 

03 ENFERMEIRO PSF 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$  2.600,00 03 40 horas 

04 ENGENHEIRO CIVIL 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 1.500,000 01 20 HORAS 

05 FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA +  
ESPECIALIZAÇÃO + REGISTRO 

R$ 4.200,00 01 30 HORAS 

06 FISIOTERAPEUTA 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA +  
ESPECIALIZAÇÃO + REGISTRO 

R$ 2.700,00 01 40 HORAS 

07 MÉDICO CLIÍNICO GERAL 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 6.000,00 + 
PLANTÕES 

02 20 HORAS 

08 MÉDICO PSF 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 8.000,00 + 
PLANTÕES 

02 40 HORAS 

09 NUTRICIONISTA 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$  1.500,00 01 20 HORAS 

10 ODONTÓLOGO 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 3.000,00 01  20 HORAS 

11 ODONTÓLOGO SAÚDE BUCAL 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 5.000,00 01  40 HORAS 

12 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$  840,00 01  20 HORAS 

13 PROFESSOR ESP. MATEMÁTICA 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
ESPECILIZAÇÃO + REGISTRO 

R$ 840,00 01  20 HORAS 

14 PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
PEDAGOGIA ZONA URBANA 

3º GRAU COMPLETO NA ÁREA  DE 
PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR  

R$ 840,00 15 20 HORAS 

15 PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
PEDAGOGIA ZONA RURAL 

3º GRAU COMPLETO NA ÁREA  DE 
PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR  

R$ 840,00 20 20 HORAS 

16 PSICÓLOGO 3º GRAU COMPLETO NA ÁREA + 
REGISTRO 

R$ 1.700,00 01 20 HORAS 

NÍVEL MÉDIO 
Nº  CARGO  

 
ESCOLARIDADE VENCIMENTO 

MENSAL – R$ 
Nº 

VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 

01 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2º GRAU COMPLETO   R$ 600,00 01 40 HORAS 

02 DIGITADOR 
 

2º GRAU COMPLETO + Curso 
Digitação  

R$ 600,00 02 40 HORAS 

03 RECEPCIONISTA 2º GRAU COMPLETO   R$ 600,00 02 40 HORAS 

04 TÉCNICO EM BIBLIOTECA 2º GRAU COMPLETO   R$ 600,00 01 40 HORAS 

05 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  2º GRAU COMPLETO  + CURSO 
TÉCNICO ESPECÍFICO + REGISTRO 

R$ 805,00 07 40 HORAS 

046 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 2º GRAU COMPLETO  + CURSO 
TÉCNICO ESPECÍFICO + REGISTRO 

R$ 900,00 01 40 HORAS 
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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

Nº 
ORDEM 

CARGO  
 

ESCOLARIDADE SALÁRIO  Nº 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

1 AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

1º GRAU COMPLETO+ 
RESIDIR NA MICRO-ÁREA 

NA DATA DA POSSE 

R$ 714,00 22 40HORAS 

2 AGENTE DE COMBATE Á 
ENDEMIAS 

1º GRAU COMPLETO+ 
RESIDIR NA MICRO-ÁREA 

NA DATA DA POSSE 

R$ 714,00 03 40 HORAS 

3 ALMOXARIFE 1º GRAU COMPLETO R$ 580,89 02 40 HORAS 

4 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

1º GRAU COMPLETO + 
CURSO  + REGISTRO 

R$ 580,89 01 40HORAS 

5 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 1º GRAU COMPLETO 
CARTEIRA MOTORISTA “D”  

R$ 700,00 02 40 HORAS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

Nº  CARGO DE PROVIMENTO 
EFETIVO 

ESCOLARIDADE VENCIMENTO 
MENSAL – R$ 

Nº 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

01 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Zona urbana 

1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever 

R$ 545,00 15 40 - H 

02 CANOEIRO 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever + CIR  expedida pela 

Marinha do Brasil 

R$ 545,00 03 40 - H 

03 COVEIRO 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever 

R$ 545,00 01 40 - H 

04 GARI 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever+ 

R$ 545,00 09 40 - H 

05 JARDINEIRO 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever+ 

R$ 545,00 05 40 - H 

06 MERENDEIRA ZONA URBANA 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever 

R$ 545,00 05 40 - H 

07 MERENDEIRA ZONA RURAL 1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever 

R$ 545,00 10 40 - H 

08 OPERADOR DE RETRO 
ESCAVADEIRA 

1º Grau incompleto + Saber ler 
e escrever+ Carteira de 

habilitação Categoria mínima 
“C” 

R$ 1.800,00 01 40 – H 

 
Paranã, 07 de novembro de 2011. 
 

___________________________ 
Edymêe De Cássia Pereira da Costa Tocantins 

Prefeita Municipal 
 

_________________________________ 
ELIENE CAMPELO COELHO 

Presidente da Comissão Acomp. das Etapas do  Concurso Público 
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ANEXO IV FORMULÁRIO RECURSO 

1º Via – Comissão Concurso. 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ- EDITAL Nº 001/2011 

Atenção: 

• Use uma folha separada para cada questão. 

• Caso alguma questão seja anulada, os pontos a ela correspondentes, serão atribuídos a todos 
os candidatos do cargo. 

Nome do Candidato Cargo Inscrição Questão 

 
 

   

 

 
Recurso contra Prova de:  _______________________________ 
 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

2º Via – Protocolo do Candidato 
 

Nome do Candidato 

Inscrição: 

Cargo:                                                     Questão: 

 
Nome do Funcionário que recebeu o recurso: 

 
Rubrica do funcionário:                                               Data: 
 
Recurso contra Prova de:  _______________________________ 
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ANEXO V – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
À Comissão do Concurso da Prefeitura Municipal de Paranã/TO 
 
 
 
Eu,______________________________________________________, identidade nº 
______________, CPF nº_____________________, residente e domiciliado na 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
requer isenção do pagamento da taxa de inscrição do 
Concurso da Prefeitura Municipal de Paranã/TO. O candidato declara que sua situação 
econômica não lhe permite pagar a taxa de inscrição sem prejuízo do próprio sustento ou 
de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo teor deste requerimento e anexa a 
documentação comprobatória referida no item 1.1.21 do Edital nº 001/2011. Pede 
deferimento. 
 
 
_____ de ___________________ de 2011. 
 
 
 
 
 

______________________, 
ASSINATURA DO CANDIDATO 


