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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 - PMC 
 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas. 

Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação. 

Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. Gênero: Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. Noções básicas de 

acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau. Verbos – 

regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e formas nominais. 

Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Termos essenciais da oração: 

sujeito e predicado. Ortografia.  

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. CUNHA, C. & CINTRA , L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1985. KURY, A . da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. Outros livros didáticos de 

português até a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 
 
 
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números 

pares e Números ímpares. Unidades de Medidas: medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume e 

medida de massa. Sentenças Matemáticas. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de Numeração Decimal. Multiplos e 

divisores. Problemas e cálculos de raciocínio lógico. Sucessor e Antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de 

problemas envolvendo todas as operações. Números Decimais e Porcentagem.  

Sugestões Bibliográficas : MACHADO , N. J. Lógica? É lógico!. São Paulo: Scipione, 2000. STIENECKER, David L. 

Problemas, Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. IMENES, L. M. e LELLIS . BONJORNO , José 

Roberto e AZENHA , Regina - Matemática Pode Contar Comigo, novo: de 1º a 4º séries - São Paulo: Editora FTD 

(Coleção Matemática pode contar comigo) Coleção “Pode Contar Comigo”. Outros livros didáticos de português até a 

4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental. 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME ANEXO I. 

ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE D O ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME ANEXO I. 

CARGOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
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Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 
 
 

Noções gerais de higiene pessoal e do local de trabalho. Conhecimento e uso de ferramentas equipamentos. 

Conservação de ferramentas e equipamentos utilizados na execução dos serviços.  Carregamento e descarregamento 

de terra, areia e entulhos em caminhões. Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas. Uso de carriolas e 

similares. Carregamento e descarregamento de objetos como: madeiras, materiais de construções em geral, 

maquinários.  Classificação das rodovias.   Conservação de Rodovias com revestimentos terrosos. Noções básicas 

sobre o sistema de drenagem. Procedimentos para escavações de valas. Procedimentos corretos para corte de 

árvores. Trabalhos com emprego de herbicidas e inseticidas. Noções básicas de primeiros socorros: cortes e feridas, 

queimaduras, choques elétricos, fraturas, picadas de insetos e animais venenosos, insolação e afogamentos.  Noções 

básicas de Conservação e preservação do meio ambiente. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. 

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser 

exercido. Ética no serviço público. Prevenção de incêndios e acidentes de trabalho. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

 

 
 

Noções gerais de higiene pessoal e do local de trabalho.  Manuseio e cuidados com materiais de limpeza e higiene e 

defensivos em geral: aplicação, cuidados e segurança.  Manuseio de Produtos destinado à Limpeza e ferramentas de 

trabalho. Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos. A execução correta de serviços de varredura 

de ruas, avenidas, praças, logradouros públicos e outros. Procedimentos de coleta de resíduos sólidos e entulhos em 

geral, capina, limpeza de áreas, podas de árvores, serviço de jardinagem, arborização e adubação. Noção sobre 

seleção destinação correta do lixo.  Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, 

vassoura, escovão, outros. Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões. Conservação 

de ferramentas diversas. Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas. Uso de carriolas e similares. 

Carregamento e descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, maquinários e outros. Noções básicas de 

Conservação e preservação do meio ambiente. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas 

de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras 

questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no 

serviço público. Prevenção de incêndios e acidentes de trabalho. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS DE CONSERVA DE ESTRADAS  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS  
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Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.  Manutenção e armazenamento de 

materiais. Assentamento de pedras, tijolos, blocos de concreto, rejunto (argamassa). Construção de muros, paredes, 

paginação de pisos e similares. Alinhamento, esquadrejamento e nivelamento. Armação de ferragens. Sistema Métrico 

Decimal. Ferramentas manuais e eletroportáteis utilizadas em construção civil. Materiais utilizados na Construção Civil 

(alvenaria, concreto, pintura, impermeabilização). Operações de medir, furar, cortar, assentar, preparar, pintar, dobrar 

ferragens, aprumar, alinhar e nivelar os materiais de Construção Civil. Traços básicos de argamassa. Segurança no 

trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 
 

Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e 

segurança.  Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos gerais 

da segurança individual e coletivas. Procedimentos corretos de limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, 

móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo.  

Procedimentos corretos de limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos. Procedimentos corretos de limpeza 

de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Polimento de objetos, livros, peças e placas de 

metal e equipamentos. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Procedimentos 

de coleta e destinação correta do lixo. Procedimentos diários para conservação do meio ambiente.  Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 

público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e 

conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes. 

 

 

 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Produtos de limpeza e higienização: 

aplicação, cuidados e segurança.  Manuseio e uso correto das ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais 

de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, 

vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, móveis e utensílios. Limpeza e 

manutenção de móveis e imóveis.  Conservação das instalações prediais. Noções de Controle de Material.  Noções de 

seleção e coleta de lixo.  Conservação e preservação do meio ambiente. Noções sobre o valor nutritivo dos alimentos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS DE HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA .    
(comum a todas as regiões)  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS UNIDADES 
ESCOLARES (comum a todas as regiões)  
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Noções sobre a organização de cardápio. Conhecimentos sobre o ponto ótimo de cozimento dos alimentos. 

Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos e utensílios; Elaboração 

dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento e reaproveitamentos dos 

alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Processo de produção de refeições: noções básicas de preparo de 

alimentos; boas práticas na estocagem de alimentos; boas práticas na conservação de alimentos; boas práticas no 

recebimento dos alimentos; Seleção, armazenamento e conservação e condições inadequadas ao consumo dos 

alimentos; Cuidados ao comprar ou receber frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e 

tortas, carnes, pescado, laticínios. Conhecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética 

no serviço público.  

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

 
 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Técnicas de solda de peças de metal, 

utilizando chama de gás combustível, calor produzido por arco elétrico ou outra fonte de calor, e materiais diversos, 

para montar, reforçar ou preparar partes ou conjuntos mecânicos. Conhecimento dos nomes das peças a serem 

soldadas, verificando especificações e outros detalhes, para organizar o roteiro do trabalho. Conhecimento técnico de 

chanframento, limpeza e posicionamento correto para a obtenção de uma soldagem perfeita. Conhecimento técnico 

de desenhos, especificações e outras instruções, para realização segura da soldagem. Utilização correta de 

equipamentos a serem utilizados de acordo com o tipo de solda. Soldas: fraca, forte, oxigás ou elétrica. Noções de 

acabamento (esmerilhar e lixar). Utilizações de equipamento oxicortador. Conhecimento e utilização de Equipamentos 

de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos 

do cargo a ser exercido. Ética no serviço público.  

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compreensão e interpretação de textos. Sistema ortográfico vigente.  Divisão silábica. Conhecimento das normais 

gerais de pontuação.  Concordância Verbal e Concordância Nominal. Regência nominal e verbal. Composição do 

período: coordenação e subordinação. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Sintaxe de Regência. 

Emprego das diversas classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus termos. Ortografia. Processos de 

formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação Gráfica. Crase. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SOLDADOR  

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUN DAMENTAL COMPLETO , CONFORME ANEXO I. 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL  COMPLETO 
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Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. CUNHA, C. & CINTRA , L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

KURY, A . da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. Livros didáticos de português até a 8ª 

série. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 
 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais, números decimais, 

propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° 

graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de 

Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - 

juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e 

Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples e 

compostos. 

Sugestões Bibliográficas : MACHADO , N. J. Lógica? É lógico!. São Paulo: Scipione, 2000. STIENECKER, David L. 

Problemas, Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. IMENES, L. M. e LELLIS , M. Matemática. 5ª a 8ª 

séries. Editora Scipione: São Paulo, 1999. Livros didáticos de matemática até a 8ª série. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções gerais sobre alvenaria, 

preparação de argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos e procedimentos executivos da construção civil em 

geral. Noções sobre materiais de construção. Limpeza adequada do local de trabalho. Remoção de lixos e detritos.  

Noções sobre pintura e tintas. Noções sobre instalações prediais e redes de drenagem. Cálculos elementares 

aplicados à construção civil.  Conhecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética 

no serviço público.  

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PEDREIRO 

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUN DAMENTAL COMPLETO, CONFORME ANEXO I  
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Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Procedimentos adequados ao 

atendimento, alimentação e cuidados essenciais com as crianças de 0 a 5 anos. Relações de afetividade 

da família e da escola. Adaptação escolar. Higiene da criança e cuidados essenciais. A importância das 

brincadeiras e atividades lúdicas educativas para o desenvolvimento e aprendizagem de crianças de 0 a 5 

anos (Brincadeira é coisa séria - Pág. 22 e 23 e Pág. 49 a 50 – Vol. 2 – Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil – MEC).  Organizando um ambiente de cuidados essenciais nas Instituições de 

Educação Infantil (Da Página 50 até 61 – Vol. 2 – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

– MEC. 1. Proteção. Higiene e saúde: cuidados com os dentes; banho; trocas de fraldas e sono e repouso. 

Noções básicas de Primeiros Socorros. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 

com o público interno e externo e colegas de trabalho. Relações interpessoais e ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas : Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – MEC. OLIVEIRA, Zilma 

R. Educação infantil: fundamentos e métodos, ed. Cortez. Livros. Os fazeres na educação infantil. SP, Cortez, 10ª Ed, 

2008. Outros livros ou Manuais que tratem dos conteúdos a serem estudos para o cargo. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Qualidade no atendimento ao público 

interno e externo interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento 

das pessoas ao setor específico. Comunicação - Elementos da comunicação, emissor e receptor; Comunicação 

telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas, Interurbanas – classes de chamadas e tarifas. Discagem: DDD, 

DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax; Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes. Protocolo: 

recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comportamento organizacional (motivação, liderança, 

comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Redação oficial. Elaboração de ofícios e 

Correspondências em geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de 

personalidades. Comunicações Oficiais; Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. 

Noções de operação de Microcomputadores: Microsoft Office (Windows Word, Excel, Access e Power Point) 

Conceitos e serviços relacionados à Internet e à Intranet. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.  Outras 

questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no 

serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Manuais de primeiros socorros. Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos 

assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO  
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Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. 

Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e 

homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal 

– afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das 

palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos 

acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações 

intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 

colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. 

Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. 

Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: 

Os gêneros literários.   

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Ed. Lucerna, 

1999. CEREJA , William Roberto e MAGALHÃES , Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Atual Ed., 1999. 

FARACO &MOURA, Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova Fronteira, 2000. GIACOMOZZI, Giglio, et allii, Estudos de Gramática, 

Ed. FTD. PASQUALE &ULISSES , Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, 

Gramática, Ed, Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

  
 
 
 
 

Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e interfaces. Segurança física 

(equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico, utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e 

Linux.  Execução de procedimentos operacionais de rotina.  Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, 

arquivos, comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 

conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help), comandos, funções, aplicativos básicos 

(Acessórios e Principal), editores de texto, planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, 

técnicas e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos; Conceitos e serviços 

relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações, formatações.  

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUP ERIOR COMPLETO, CONFORME ANEXO I. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

CONTÉUDO PARA O CARGO DE ADVOGADO, CONFORME PREVIST O ANEXO I. 

 



  

Página 8 de 28 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

Sugestões Bibliográficas :  VELLOSO , F. C. Informática - Conceitos Básicos, 6ª ed. Campus, 2003.  

VASCONCELOS , L. Windows XP Professional e Home, Makron Books, 2001. RAMALHO , J.A. Windows 98. Makron 

Books, 1998. KRAYNAK , J. Office XP, ed. Berkely, 2001. RAMALHO , J.A. Office 97 Professional. Makron Books, 

1995 e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

 

 
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em 

saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e 

administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e 

diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – 

gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em 

Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, 

sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional; Programa 

Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras legislações 

pertinentes ao Programa. 

Referências Bibliográficas: BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.   BRASIL. Lei n.º 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de ju lho de 

1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Trabalho e redes de 

saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Redes de produção da saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009.  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a 

Política Nacional de  Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro  de 

2006. - consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.  BRASIL. Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS n.º 336, de 19 de fevereiro de 2002.  HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo 

(Org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. MERHY, E.E.; MAGALHÃES JR., H.M.; 

RIMOLI, J.; FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São 

Paulo: Hucitec, 2003. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

CONTÉUDOS DE SAÚDE PÚBLICA  

CONTÉUDO PARA O CARGO DE MÉDICO DO TRABALHO, CONFOR ME PREVISTO ANEXO I. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 

Bioestatística. Epidemiologia. Sistema imunitário e suas doenças. Moléstias infecciosas. Sistema nervoso e suas 

doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças. Sistema geniturinário e suas 

doenças. Sistema digestivo e suas doenças. Doenças hematológicas e hematopoiéticas. Ortopedia e traumatologia. 

Distúrbios nutricionais. Metabolismo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Genética e noções de 

doenças hereditárias. Dermatologia. Psiquismo e suas doenças. Saúde do trabalhador. Estatística aplicada em 

medicina do trabalho. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Saneamento ambiental. Legislação acidentária. 

Legislação de saúde e segurança do trabalho. Previdência Social: funcionamento e legislação. Fisiologia do trabalho 

(visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular). Atividade e carga 

de trabalho. Atividade física e riscos à saúde. Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. Trabalho noturno e em 

turnos: riscos à saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. Agentes físicos e 

riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde. Noções de toxicologia; Sofrimento psíquico e psicopatologia do 

trabalho (inclusive com relação ao álcool e às drogas). Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho. Riscos 

ligados a setores de atividade com especial atenção à condução de veículos. A Avaliação e controle dos riscos ligados 

ao ambiente de trabalho. Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 

Funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas. Ergonomia e melhoria das 

condições de trabalho. Conhecimento sobre etiologia das DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de 

trabalho. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: EPI - Equipamentos de Proteção Individual.  PCMSO – 

Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Atividades e Operações Insalubres e Perigosas. CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Plano de Benefícios da 

Previdência Social. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. Regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética 

no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho . 52a. ed. São Paulo: Equipe 

Atlas (Ed.). Editora Atlas S.A., 2003. 715p. (Manuais de legislação Atlas). Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, Cap. V do Título II, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. Lei 6514, de 22/09/77, DOU de 23/12/77, que 

altera o Capítulo V do Título II da CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. Portaria 3214, de 08/06/78, DOU 

de 06/07/78, que aprova as Normas Regulamentadoras – NR do  Cap. V do Tít. II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho, 53 ed. São Paulo: Atlas, 2003. Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988, Cap. II, Art. 6o e 7o, Incisos XXII, XXIII, XXVIII  e XXXIII. MENDES, René. Organizador. 

Patologia do Trabalho. 2.ª Edição – Atheneu – 2003. 2 volumes. Código de Ética Médica e demais legislações 

pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO DO TRABALHO  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 
 
 

Legislação Básica : Lei Orgânica Municipal de Castelo/ES.  Direito Administrativo : Administração Pública: conceito 

e características. Administração Direta e Indireta. Regime jurídico-administrativo: princípios da Administração pública, 

prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Abuso de poder. 

Responsabilidade Civil do Estado.  Atos Administrativos: conceito, atributos, elementos, características, classificações, 

formação e efeitos, espécies e extinção. Nulidade – Revogação. Discricionariedade e vinculação Processo 

administrativo. Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contratos Administrativos: conceito, 

peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e inexecução. Modalidades de contratos 

administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos 

Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidades características, procedimentos, dispensa, inexigibilidade e 

procedimentos (Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores). Servidores públicos: conceito, classificação, 

provimento, vacância, responsabilidade e regime previdenciário. Processo administrativo disciplinar. Responsabilidade 

do Estado. Bens públicos. Controle da Administração Pública. Intervenção do Estado na Propriedade Privada: 

Competência, características, modalidade, procedimento. Direito Constitucion al: Constituição. Conceito. 

Classificação e interpretação das Normas Constitucionais. A ordem constitucional vigente. Supremacia constitucional 

e controle da constitucionalidade das normas. Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e 

deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos. Organização 

Político-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na 

Constituição Federal. Organização dos Poderes Judiciário, Legislativo Executivo na Constituição Federal. Funções 

essenciais à Justiça. Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência social, 

saúde e assistência social. Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. 

Direito Civil : Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e 

capacidade jurídica. Domicílio. Bens: Conceito e Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, 

Defeitos, Forma e Nulidades. O Direito Adquirido. Da Prescrição e Decadência. Posse: Conceito, classificação, 

aquisição, efeitos e perda. Dos Direitos Reais: disposições gerais. Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos 

de vizinhança. Condomínio geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do 

promitente comprador. Penhor hipoteca e anticrese. Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e 

inadimplemento. Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de Contrato: compra e 

venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato e fiança. 

Atos unilaterais. Responsabilidade Civil: princípios gerais, da obrigação de indenizar, da indenização Casamento. 

Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: sucessão legítima e sucessão 

testamentária. Direito Processual  Civil : Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. 

Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo. 

Antecipação de tutela. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições 

gerais, espécies, suspensão e extinção. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Processo Cautelar: 

disposições gerais, Arresto, Seqüestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e atentado. 

Procedimentos especiais: Ações Possessórias, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ação de Usucapião, Inventários e 

Partilhas, Embargos de Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, 

Mandado de Segurança e Ação Civil Pública. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho : Contrato 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADVOGADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

Individual de Trabalho: conceito, requisitos, classificação e alteração. Salário. Remuneração.  Estabilidade. 

Indenização. Fundo de Garantia.  Reintegração e Readmissão. Férias. Aviso Prévio. 13º salário. Salário Mínimo. 

Extinção do contrato de trabalho. Rescisão: justas causas. Despedida Indireta. Culpa recíproca – Factum Principis. 

Inquérito para apuração de faltas. Representação Sindical. O direito de greve e suas implicações no serviço público. 

Atos, termos e prazos processuais. Nulidades. Exceções. Audiências. Provas. Decisão e sua eficácia. Recursos. 

Dissídios individuais. Dissídios Coletivos. Procedimento sumaríssimo. Falta grave. O processo de execução. 

Legislação subsidiária. Organização da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: rito 

processual. Conciliação e julgamento. Recursos na Justiça do Trabalho, no processo de conhecimento e no de 

execução. Direito Financeiro : Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento 

(Lei 4.320/64). Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Tributário : Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 

Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: 

conceito, natureza jurídica e espécies. Obrigações tributárias: conceito, fato gerador sujeito ativo e passivo. Obrigação 

principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. 

Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: tributos federais, estaduais e municipais. Direito Penal : 

Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Dos crimes praticados por particular 

contra a administração geral. Dos crimes contra a administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas. 

Sugestões Bibliográficas:  Lei Orgânica do Município de Castelo/ES - atualizada (disponível em: 

http://www.cmcastelo.es.gov.br).  GONÇALVES, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey.  

HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey.  MORAES, Alexandre de. Direito 

constitucional. São Paulo: Atlas.  DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 

FAGUNDES, M. Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense. FARIA, 

Edimur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. São Paulo: 

Saraiva MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. MEIRELLES, Hely Lopes. 

Licitação e contrato administrativo. São Paulo: Malheiros. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo. São Paulo: Malheiros. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ato Administrativo e Direitos do 

Administrado. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. Rio de Janeiro: Forense. MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas Licitações e Contrato. Belo 

Horizonte: Del Rey. TÁCITO, Caio. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva.  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito 

Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva.  RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva.  MONTEIRO, Washington 

de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva.  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de 

Janeiro: Forense. GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson - Curso de Direito do  Trabalho. Rio de Janeiro: 

Ed.Forense. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, São Paulo: Saraiva. GIGLIO, 

Wagner D. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito 

Tributário. 29ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo.  VENOSA, Sílvio de Salvo Direito Civil - Parte Geral 6ª Edição. 

Editora Atltas, São Paulo: Atlas. Constituição Federal de 1988.  Código Civil Brasileiro.  Código de Processo Civil.  

Código Tributário Nacional. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
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Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 

 
 
 
 

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. 

Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e 

homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal 

– afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das 

palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos 

acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações 

intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 

colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. 

Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. 

Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: 

Os gêneros literários.   

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Ed. Lucerna, 

1999. CEREJA , William Roberto e MAGALHÃES , Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Atual Ed., 1999. 

FARACO &MOURA, Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova Fronteira, 2000. GIACOMOZZI, Giglio, et allii, Estudos de Gramática, 

Ed. FTD. PASQUALE &ULISSES , Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, 

Gramática, Ed, Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 
 
 
 
Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas; Sistemas de 

ensino - Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. 

Relação professor – aluno; Bases psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e 

Meios; Gestão escolar democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, 

funções e tipos); Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei 

9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de 13 de julho 

de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Sugestões Bibliográficas:  HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Educação e realidade. PERRENOUD, 

Philippe. Dez Novas Competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. GANDIN,Danilo. A Prática do 

CARGOS DO MAGISTÉRIO 
 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME ANE XO I. 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

COMUM AOS CARGOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME PREVISTO N O ANEXO I.  
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Estado do ESPÍRITO SANTO 

Planejamento Participativo. Vozes, 1995. HERNÁNDEZ, Fernando. A Organização do Currículo por Projetos de 

Trabalho. ArtMed, 1998.   PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. ArtMed, 2000.  LIBANEO, 

José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.  LUCKESI, C. C. – Avaliação da Aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. ed., São Paulo: Cortez, 1995. Lei nº 9394, de 20/12/1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação (atualizada).  Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado Lei 8069/1990( atualizada).  FUNDEB - lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007 (atualizada).  Diretrizes para Educação Básica Res. CNE. nº 04, de 13 de julho de 

2010. Outras legislações pertinentes.  

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

Leitura e Interpretação de diversificados tipos de textos. Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não-

literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros 

literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da narrativa. 

Formas narrativas: crônica, conto e romance. Periodização literária brasileira: Quinhentismo, Barroco, Arcadismo, 

Romantismo, Realismo/Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo. Texto: condições de leitura e produção 

textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de organização do 

discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 

polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de palavras. 

Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: 

subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores semântico-

sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. 

Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. A Língua Portuguesa no contexto dos Parâmetros Curriculares 

(5ª a 8ª série). Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas:  BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Lucerna. CÂMARA JR., J. 

Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Vozes. CARNEIRO, A. Dias. Texto em construção: interpretação 

de texto. Moderna. Idem. Redação em construção: a escritura do texto. Moderna. CUNHA, Celso & 

CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Nova Fronteira FIORIN, J. Luiz & 

PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. Ática. GARCIA, O. Moacir. Comunicação em prosa 

moderna. F. G. V. KURY, A. da Gama. Português básico. Nova Fronteira. LUFT, C. Pedro. Dicionário 

prático de regência verbal e Dicionário prático de regência nominal. Ática. PROENÇA FILHO, Domício. 

Estilos de época na literatura. CÂNDIDO, Antônio & CASTELO, J. Aderaldo. Presença da Literatura 

Brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a 8ª). 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR “E” DE LINGUA PORTUGUESA  



  

Página 14 de 28 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 

Geografia geral: métodos e tendências do pensamento e da abordagem da ciência geográfica. As relações em 

sociedade X natureza no mundo contemporâneo: a inter-relação entre a organização do espaço social e da dinâmica 

natural, a questão ambiental na produção do espaço. A produção do espaço geográfico: as práticas econômicas e o 

espaço geográfico, países desenvolvidos e não-desenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos 

mundiais na produção do espaço geográfico. A produção do espaço urbano e industrial: processo de urbanização – 

implicações na organização do espaço geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias – implicações 

na organização do espaço geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento demográfico, distribuição e 

estrutura da população, dificuldades atuais. Fontes energéticas e industriais no mundo atual. Geografia do Brasil: 

posição internacional, estrutura geológica e relevo, quadro climático-botânico, população e problemas atuais; o 

processo de urbanização do Brasil – implicações na organização do espaço geográfico. Os grandes conjuntos 

regionais brasileiros: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia: o processo de industrialização – a produção no espaço 

urbano-rural e suas interações, a questão da terra, o problema do abastecimento, os problemas urbanos e rurais, a 

realidade social nordestina.  Parâmetros curriculares nacionais – Geografia. Atualidades do cenário econômico e 

político em âmbito nacional e internacional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 

público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: SENE , Eustáquio & MOREIRA, João Carlos. Espaço Geográfico e Globalização. Editora 

Scipione, 1998. MOREIRA, Igor. Espaço Geográfico. Editora Ática, 1998. VESENTINI, José William. Sociedade e 

espaço . SP: Ática, 1990. -  Para uma geografia crítica na escola. SP: Ática , 1992. VICENTINO, Cláudio & 

SCALZARETTO , Reinaldo. O mundo atual: da guerra fria à nova ordem internacional. SP: Scipione, 1996. SINGER, 

PAUL. O Capitalismo: sua Evolução, sua Lógica e sua Dinâmica. Moderna. SENE,EUSTÁQUIO E MOREIRA,JOÃO 

CARLOS. Geografia Geral e do Brasil. Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo: Scipione. MOREIRA,JOÃO 

CARLOS E SENE,EUSTÁQUIO. Geografia para o ensino médio. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione. 

SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e Sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: 

Record. BUORO, Andréa. Violência Urbana: Dilemas e Desafios. Atual. MAGNOLI, Demétrio, ARAÚJO, Regina. 

Projeto de Ensino de Geografia. Natureza, Tecnologias, Sociedades. Geografia do Brasil. São Paulo: Moderna. 

MAGNOLI, Demétrio, ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. Natureza, Tecnologias, Sociedades. 

Geografia Geral. São Paulo: Moderna ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 

1996. HOBSBAWM, E. A Era dos extremos. O Breve Século XX 1914-1991. Cia das Letras. TIBURCIO, P.  Uma 

Análise do Espaço Geográfico. Ed. Harba. VESENTINI. José William. Sociedade e Espaço. Geografia Geral e do 

Brasil. São Paulo: Ática. VESENTINI. José William. Brasil: Sociedade e Espaço. Ática. MEC/SEF - Parâmetros 

Curriculares Nacionais – 5ª a 8ª Série - Geografia. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR “E” DE GEOGRAFIA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Leitura e interpretação de textos. Alfabeto. Vogal, Semivogal e Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas. 

Encontro Vocálico. Encontro Consonantal. Dígrafos. Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação. 

Frases: (afirmativa e negativa). Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de 

exclamação. Gênero: Masculino e Feminino. Antônimos/sinônimos. Diminutivo/aumentativo. Noções básicas de 

acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau. Verbos – 

regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e formas nominais. 

Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas). Termos essenciais da oração: 

sujeito e predicado. Ortografia.  

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. CUNHA, C. & CINTRA , L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1985. KURY, A . da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. Outros livros didáticos de 

português até a 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 
 
 
Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Números 

pares e Números ímpares. Unidades de Medidas: medida de comprimento, medida de superfície, medida de volume e 

medida de massa. Sentenças Matemáticas. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de Numeração Decimal. Multiplos e 

divisores. Problemas e cálculos de raciocínio lógico. Sucessor e Antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de 

problemas envolvendo todas as operações. Números Decimais e Porcentagem.  

Sugestões Bibliográficas : MACHADO , N. J. Lógica? É lógico!. São Paulo: Scipione, 2000. STIENECKER, David L. 

Problemas, Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. IMENES, L. M. e LELLIS . BONJORNO , José 

Roberto e AZENHA , Regina - Matemática Pode Contar Comigo, novo: de 1º a 4º séries - São Paulo: Editora FTD 

(Coleção Matemática pode contar comigo) Coleção “Pode Contar Comigo”. Outros livros didáticos de português até a 

4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CARGOS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME ANEXO I. 

ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL  

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: 4ª SÉRIE D O ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME ANEXO I. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 

 
 
 

 

Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e 

segurança.  Manuseio de Produtos de Limpeza e ferramentas de trabalho. Prevenção de acidentes e aspectos gerais 

da segurança individual e coletivas. Procedimentos corretos de limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias, pisos, 

móveis e utensílios. Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo.  

Procedimentos corretos de limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos. Procedimentos corretos de limpeza 

de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas. Polimento de objetos, livros, peças e placas de 

metal e equipamentos. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Procedimentos 

de coleta e destinação correta do lixo. Procedimentos diários para conservação do meio ambiente.  Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 

público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que abordem situações, procedimentos e 

conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos assuntos relacionados ao conteúdo 

pedido, tais como revistas, manuais diversos e outras publicações pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão e interpretação de textos. Sistema ortográfico vigente.  Divisão silábica. Conhecimento das normais 

gerais de pontuação.  Concordância Verbal e Concordância Nominal. Regência nominal e verbal. Composição do 

período: coordenação e subordinação. Colocação Pronominal: Próclise, Ênclise e Mesóclise. Sintaxe de Regência. 

Emprego das diversas classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus termos. Ortografia. Processos de 

formação de palavras. Encontros Vocálicos, Consonantais e dígrafos. Acentuação Gráfica. Crase. 

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. CUNHA, C. & CINTRA , L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

KURY, A . da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. Livros didáticos de português até a 8ª 

série. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: OPERADOR DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  
(comum a todas as regiões)  

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUN DAMENTAL COMPLETO , CONFORME ANEXO I. 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL  COMPLETO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

 

 
 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais, números decimais, 

propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° 

graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas; Teorema de 

Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e 

grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - 

juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e 

Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa; porcentagem e juros simples e 

compostos. 

Sugestões Bibliográficas : MACHADO , N. J. Lógica? É lógico!. São Paulo: Scipione, 2000. STIENECKER, David L. 

Problemas, Jogos e enigmas (coleção). São Paulo: Moderna, 2000. IMENES, L. M. e LELLIS , M. Matemática. 5ª a 8ª 

séries. Editora Scipione: São Paulo, 1999. Livros didáticos de matemática até a 8ª série. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

   
 

 
 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções básicas sobre o SUS. 

Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS. Saúde pública e saneamento básico.  Competências e habilidades do Agente Comunitário 

de Saúde: (Cadastramento das famílias), o diagnóstico comunitário, Territorialização (área e microárea). 

Endemias e epidemias.  Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não 

Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde 

Mental). Noções básicas das seguintes endemias: Dengue; Esquistossomose; Leishmaniose; 

Leptospirose; Prevenção primária das endemias citadas.  Classificação dos agentes transmissores e 

causadores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. 

Visitas domiciliares e aos pontos estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da 

comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do 

estado. A participação do agente comunitário de saúde a grupos específicos. Formas de aprender e 

ensinar em educação popular Cultura popular e sua relação com processos educativos. Pessoas 

portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direitos 

legais. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Noções básicas da lei nº 8.069/90 - 

Estatuto da criança e do adolescente. Noções básicas da lei no 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.  Lei 

11.350/2006 que Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de 

pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

(comum a todas as regiões)  

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUN DAMENTAL COMPLETO, CONFORME ANEXO I  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

2006, e dá outras providências. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área.  Relações interpessoais 

e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho. 

Sugestões Bibliográficas:  Constituição Federal 1988 (Título VII: da ordem social, capítulo II da 

seguridade social, seção da saúde). Lei nº8080, de 19/9/1990. Lei Orgânica do SUS. Lei 8.142, de 

28/12/1990 de participação da comunidade na gestão do SUS. Ministério da Saúde/Secretaria de 

Assistência à Saúde, Brasília 1999. Manual para a organização da atenção Básica ( Ministério da Saúde, 

Portaria 1886/1997 – Atribuições dos agentes comunitários de saúde. Portaria nº 648/GM, de 28 de março 

de 2006. Portaria nº44/GM, de 03/01/2002. Lei nº 11.350/2006. Constituição Federal/88 – Da Saúde – arts. 

196 a 200; Manual de normas técnicas “Instruções para pessoal de combate ao vetor”. Brasília. Abril 2001, 

3º edição, revista. Fundação Nacional de Saúde. FUNASA. Manuais do Ministério da Saúde sobre a ação 

de combate às endemias: Dengue, Leishmaniose, Leptospirose, Esquistossomose e outros. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 
hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 

 
 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Recepção do Paciente: ficha 

clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do 

material necessário. Manipulação e classificação de materiais odontológicos. Materiais, equipamentos e 

instrumentais: manutenção e conservação. Esterilização e desinfecção. Preparo do paciente para o 

atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação. Flúor: composição e aplicação Orientação ao 

paciente sobre higiene bucal. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Questões 

inerentes às atribuições do cargo. Noções de ética e cidadania. Atualidades da área.  Relações 

interpessoais e ética no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário 

com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Sugestão Bibliográfica: Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de Aids: manual de 

condutas. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. FERNANDES, A. T. Controle de infecção e suas interfaces 

na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2000. GUIMARÃES JR. Biossegurança e Controle de Infecção 

Cruzada em Consultórios. Odontológicos. 1ª Edição São Paulo: Editora Santos, 2001. LOBAS, C.F.S. et 

al. THD e ACD Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário:  2ª Edição. São Paulo, Ed. 

Santos.2002. 438p. · Resolução CFO-085/2009. RIBEIRO, A. I. Atendente de Consultório Dentário. 2ª. 

Edição. Ed. Maio. 2002. SANTOS, W. N; COIMBRA, J. L. Auxiliar de Consultório Dentário. São Paulo; 

Rubio. 2005. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 
hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

  
 
 
 
 

Leitura e interpretação de texto. Sistema ortográfico vigente.   Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. 

Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, 

antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se 

não – há / a – mau / mal – afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. 

Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. 

Vozes do verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. 

Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações 

intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 

colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. 

Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. 

Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: 

Os gêneros literários.   

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. CUNHA, C. & CINTRA , L. Nova gramática do português contemporâneo.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

KURY, A . da Gama. Português básico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. BECHARA , Evanildo, Gramática Escolar 

da Língua Portuguesa, Ed. Lucerna, 1999. CEREJA , William Roberto e MAGALHÃES , Tereza Cochar, Gramática 

Reflexiva, Atual Ed., 1999. FARACO &MOURA, Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova Fronteira, 2000. GIACOMOZZI, Giglio, et allii, Estudos de Gramática, 

Ed. FTD. PASQUALE &ULISSES , Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, Gramática, Ed, 

Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 
alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 

 

 
 

 
Conceito de número e algarismo. Números reais. Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. 

Razão e Proporção. Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com frações. Equação 

de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expres sões algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolv endo 

frações algébricas. Relação entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. 

Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e 

geométricas). Juros simples e compostos. Análise combinatória. Probabilidade Trigonometria. Funções 

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre ponto, reta e circunferência. Ângulos. 

Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Problemas envolvendo Raciocínio 

Lógico. 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉD IO E NÍVEL TÉCNICO, CONFORME ANEXO I. 

 

CONTEÚDOS MATEMÁTICA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉD IO E NÍVEL TÉCNICO, CONFORME ANEXO I. 

 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO E NÍVEL TECNICO 
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Sugestões Bibliográficas: BEZERRA , Manoel Jairo e outro. Matemática para o Ensino Médio. Editora Scipione, 

Volume Único. DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto & Aplicações. Editora Ática, 2003, Volume Único. 

FACCHINI, Walter. Matemática. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, Volume único. GENTIL, Nelson e Outros. 

Matemática para o Ensino Médio, São Paulo: Editora Ática. Volume Único. IEZZI, Gelson e Outros. Matemática. São 

Paulo: Editora Atual. Volume Único e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 
hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 

,, 

 

Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Promoção, prevenção e proteção à saúde.  Noções de Vigilância à saúde. Noções de 

saneamento básico e do meio ambiente.  Ações de Educação em Saúde na Estratégia Saúde da Família. Atribuições 

do Agente de Endemias.   Processo saúde doença e seus determinantes. Uso de defensivos agrícolas e suas 

conseqüências para a saúde humana.  As doenças de notificação compulsória. As doenças infecciosas e parasitárias.  

Doenças transmissíveis por vetores. Dengue: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, 

períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; PNCD (Programa Nacional de Controle da 

Dengue); Biologia e hábitos do vetor (aedes aegypti). As atividades de Vigilância Entomológica.  Lei 11.350/2006  que 

Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo 

único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Noções 

básicas em Vigilância Sanitária na área de alimentos e estabelecimentos de saúde de baixa complexidade.  Controle 

da raiva.  Noções de ética e cidadania. Atualidades da área. Relações interpessoais e ética no serviço público. Regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Sugestões Bibliográficas: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário de Vacinas: criança, adolescente e idoso, 

disponível no site: www.datasus.gov.br . Acesso em: 19 de dezembro de 2007. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Vigilância Epidemiológica - disponível no site: www.saude.gov.br. Acesso em: 19 de dezembro de 2007. UZEDA, 

Milton de e BRUNO, Paulo. Prevenir: quebrando a cadeia de transmissão de doenças. Rio de Janeiro, BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância Ambiental - disponível no site: www.saude.gov.br. Acesso em 19 de dezembro de 

2007 ANVISA. Vigilância Sanitária - disponível no site www.anvisa.gov.br.  Portaria nº 518 de 25 de março de 2004. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Procedimento de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à 

Qualidade da Água para Consumo Humano, 2006. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE; CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE. Subsídios para construção da Política Nacional de Saúde Ambiental, 2007. BRASIL.MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Manual de Conduta para Agentes Comunitários de Saúde. Atenção integrada às doenças prevalentes na 

infância – AIDPI. Procedentes para crianças de 2 meses à 5 anos de idade. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei Orgânica da Saúde 8080/90 – disponível no site www.saude.gov.br. e demais 

publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 
alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE COMBATE AS END EMIAS 
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Fundamentos de Enfermagem: Aferição de sinais vitais; Colheita de exames; Assistência ao exame físico; Tratamento 

de feridas; Suporte nutricional; Cálculo e administração de medicamentos. Saúde Coletiva: Vigilância sanitária; 

Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Imunização; Sistema Único de Saúde (SUS); Programa de atenção 

básica ampliada – Programa de saúde da família (PSF). Saúde da Mulher: Consulta ginecológica; Afecções 

ginecológicas; Assistência no pré-natal; Assistência no parto e puerpério. Saúde da Criança: Aspectos do crescimento 

e desenvolvimento; Procedimentos de rotina utilizados no atendimento do recém-nascido normal e prematuro; 

Agravos à saúde da criança e do adolescente. Assistência Clínica: Disfunções: Cardiovasculares; Respiratórias; 

Digestórias; Metabólicas; Genito-urinárias; Hematológicas; Neurológicas. Assistência Cirúrgica: Central de material 

esterilizado; Assistência no pré, intra e pós-operatório. Atendimento de Urgência e Emergência: Parada cardio-

respiratória; Estados de choque; Queimaduras; Convulsões e desmaios; Intoxicações e envenenamentos; Picada de 

animais peçonhentos. Ética: Legislação do exercício profissional de enfermagem; O Código de Ética dos profissionais 

de enfermagem. Sistema único de Saúde (SUS): Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma 

Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de 

Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da 

mulher, saúde da criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 

399/2006). 

Sugestão Bibliográfica: BRUNNER, L.S. & SUDDARTH. D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 8ª 

edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1993. Vol.1, 2, 3, 4. MURTA, F. G. ( org.) . Saberes e Práticas. Guia para 

o ensino e aprendizado de enfermagem. 1ª edição. São Caetano do Sul. Ed. Difusão, 2006, vol.1, 2, 3, 4. PRADO, L. 

M. & GELBACKE, L. F.(org.) Fundamentos de enfermagem. Florianópolis. Ed. Cidade Futura. 2002. Legislações do 

SUS e outras pertinentes aos conteúdos indicados para o cargo. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 
hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 

 

 

 
 
 
 

Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. 

Aumentativos e diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e 

homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a – mau / mal 

– afim / a fim).  Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 

preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das 

palavras – elementos mórficos. Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do 

verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Termos 

acessórios da oração. Vocativo. Período composto – Coordenação, subordinação, orações reduzidas, orações 

intercaladas ou interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  
COMUM A TODOS OS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUP ERIOR COMPLETO, CONFORME ANEXO I. 
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colocação. Emprego de algumas classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. 

Encontro consonantal. Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. 

Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem. Versificação. Literatura: 

Os gêneros literários.   

Sugestão Bibliográfica: BECHARA , Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Ed. Lucerna, 

1999. CEREJA , William Roberto e MAGALHÃES , Tereza Cochar, Gramática Reflexiva, Atual Ed., 1999. 

FARACO &MOURA, Gramática, Ed. Ática. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, RJ, Ed. Nova Fronteira, 2000. GIACOMOZZI, Giglio, et allii, Estudos de Gramática, 

Ed. FTD. PASQUALE &ULISSES , Gramática da língua Portuguesa, Ed. Scipione. TERRA, Ernani, 

Gramática, Ed, Scipione e outras publicações pertinentes. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

 
Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 

adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, sistema de informação em 

saúde; epidemiologia e serviços de saúde; epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e 

administração dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e 

diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico situacional. Controle social – 

gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização; Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em 

Saúde, Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas, 

sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde ocupacional; Programa 

Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Outras legislações 

pertinentes ao Programa. 

Referências Bibliográficas: BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200.   BRASIL. Lei n.º 8.080, 

de 19 de setembro de 1990. BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. BRASIL. Lei no 8069 de 13 de ju lho de 

1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Trabalho e redes de 

saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Redes de produção da saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009.  BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a 

Política Nacional de  Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro  de 

2006. - consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto.  BRASIL. Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS n.º 336, de 19 de fevereiro de 2002.  HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo 

(Org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. MERHY, E.E.; MAGALHÃES JR., H.M.; 

CONTÉUDOS DE SAÚDE PÚBLICA  
COMUM AOS CARGOS DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO , CONFORME ANEXO I. 
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RIMOLI, J.; FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São 

Paulo: Hucitec, 2003. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 
alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

Ginecologia  - Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisiologia. Bioesteroidogênese e 

farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorréias. Hiperandrogenismo. 

Hiperprolactinemias.  Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama. 

Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia benigna de 

corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. 

Patologia maligna de colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. 

Dor pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e médico - legais em ginecologia.  

Obstetrícia  - Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno-ovulares. 

Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de parto. 

Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame 

físico, exames complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e 

assistência). Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal (ver no e-mail). Doença 

hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblástica 

gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios da hemocoagulação, embolia amniótica e 

choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não 

imune. Gravidez prolongada. Patologia da membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. Gravidez 

de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. Indicações de cirurgias no ciclo 

gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Aspectos médico-legais e éticos em obstetrícia. Ética Profissional: 

Legislação referente à profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: FREBASGO. Manuais Técnicos. Manual de Assistência ao Parto e Tocurgia, 2002. 

FREBASGO. Manuais Técnicos. Assistência Pré-Natal, 2000. FREBASGO. Manuais Técnicos. Climatério, 2004. 

FREBASGO. Manuais Técnicos. DST/AIDS, 2004. FREBASGO. Manuais Técnicos. USO DO Misoprostol, 2005. 

FREBASGO. Manuais Técnicos. Anticoncepção, 2005. FREITAS, Fernando, et al, Rotinas em Obstetrícia. 5ª ed., 

2006, Artmeid.  HALBE, HANS. Tratado de ginecologia. Ano 2000. Editora Roca. OLIVEIRA, H. C. e LEMGRUBER, L. 

(eds). Tratado de Ginecologia da FEBRASCO. Ano 2000, Editora Revinter. BARROS, CARLOS S. D. Mastologia 

Condutras – Sociedade Brasileira de Mastologia. Ano 1999. Editora Revinter. RESENDE, Jorge. Obstetrícia. 8 ed. 

Reimpressão 2000. Guanabara Koogan. ______. Obstetrícia fundamental. 8 ed. Guanabara Koogan, 1999. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manuais técnicos: assistência pré-natal, gravidez de alto risco, puerpério, urgências 

médicas. 3 ed., 2000. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 
hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO GINECOLOGISTA  
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Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos 

mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor 

(afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais 

associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento 

em adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de 

comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência; transtorno mental não 

especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e 

Prevenção. Organização d a atenção em saúde mental. Ética Profissional: Legislação referente à 

profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 

externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestões Bibliográficas: KAPCZINSKI, E.; QUEVEDO, J.; SCHMITT, R.; CHACHAMOVICH, E. Emergências 

Psiquiátricas. P. A: Artmed, 2001. BOTEGA, Neury José (Org.). Prática Psiquiátrica no Hospital Geral: interconsulta e 

emergência. Artmed, 1. ed,2002. CRODIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos – Consulta rápida. 3ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR - Manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais. 4ª ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2002.  STEPHEN, M. Stahl. Psicofarmacologia - Base Científica 

e Aplicações Práticas. 2ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. ASSOCIAÇÃO Americana de Psiquiatria – DSM – IV – 

Manual diagnóstico e estatístico e transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. TUNDIS, S. A. (Org.) 

Cidadania e loucura - políticas de saúde mental no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000.  SADOCK, B.J. & SADOCK, V.A. 

Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 9 ed. Porto  Alegre: Artmed, 2007. 

Reforma Psiquiátrica.  Manual de Psiquiatria Clinica. 2. Ed. Artes Médicas. Outras publicações. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; 

insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 

insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória 

aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, 

neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 

hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do 

cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e 

do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 

desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: 

anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 

leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PSIQUIATRA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CLÍNICO GERAL  



  

Página 25 de 28 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 
Estado do ESPÍRITO SANTO 

eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente 

vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 

tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 

esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 

meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, 

dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, 

edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 

leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de ética médica. Legislação referente à 

profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 

de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestão Bibliográfica: BRAUNWALD, HARRISON. - Medicina Interna. 16. ed. McGraw Hill. 2005 - GOLDMAN. 

Tratado de Medicina Interna. 22. ed. Campus Elsevier .2005.- Atualização terapêutica 2007: manual prático de 

diagnóstico e tratamento. 23. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007. CECIL. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v.  DUNCAN, Bruce B., SCHMIDT, Maria Inês., GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina 

Ambulatorial: condutas médicas na atenção primária. Artmed. 3. ed. 2006. HARRISON. Medicina interna. 16. ed. Rio 

de Janeiro: McGraw Hill, 2005. 2 v. KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 

v. MARTINS, Herlon Saraiva; SCALABRINI NETO, Augusto; VELASCO, Irineu Tadeu (Eds.)  Emergências clínicas 

baseadas em evidências. São Paulo: Atheneu, 2006. VERONESI, R; Focaccia, R. Tratado de infectologia. 3. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 2 v. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da assistência / Processo de enfermagem; Princípios de Biossegurança 

aplicados aos cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção Hospitalar; 

emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as técnicas de sondagem gástrica e entérica, 

cateterismo vesical, curativos, aplicação de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de 

medicamentos (vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e heparinoterapia, 

aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de banhos terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico 

(princípios básicos). Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas: Pré, trans e 

pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções: respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas, digestivas, 

hematológicas, renais e ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica; Assistência de 

Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de Enfermagem nas afecções do sistema nervoso; 

Assistência de Enfermagem aos clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na Saúde 

Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido puerperal, as portadoras de patologias 

específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a 
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criança hospitalizada (lactente, pré escolar e escolar). Políticas Públicas de Saúde. Enfermagem na Saúde Pública: 

Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos programas: (PNI, PAISC, PAISN, 

DIABETES, HANSENIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS). Deontologia e Ética: Aspectos 

éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem.  

Sugestões Bibliográficas : BRUNNER, Enfermagem Médica Cirúrgica 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro.  

NEVES, Jaime. Diagnóstico e Tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio 

de Janeiro.  SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica teoria e prática. 1ª edição, Rideel, São Paulo. BORGES, 

Eline Lima et al. Feridas: como tratar. Belo Horizonte: Coopmed, 2001. BRANDEN, Pennie Sessier. Enfermagem 

materno - infantil. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Reichman & Affonso Editores, 2000. BRINER, L. S. et alli. Enfermagem 

Médico Cirúrgica. 6ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro, 1988. SOUZA, E.F. Manual de Enfermagem. 6ª edição, 

Cultura Médica, Rio de Janeiro, 1984. KOCH, R. M. et alli. Técnicas Básicas de Enfermagem. Editora Florense, 

Curitiba, 16ª edição, 1999. POTTER, P.A. Fundamentos de Enfermagem – conceitos, processo e prática. Volume 1 e 

2. Guanabara Koogan, 4ª edição, 1997. Código de Ética e Deontologia de Enfermagem. Conselho Federal de 

Enfermagem. ZIEGEL, E. e CRANLEY, M. Enfermagem Obstétrica. 8ª edição. Interamericana, Rio de Janeiro, 1985.  

POTTER. P.A. Grande Tratado de Enfermagem Prática. Editora Santos, São Paulo, 1988.  CHAUD. M.N. ett alli. O 

Cotidiano da Prática de Enfermagem Pediátrica. Atheneu. São Paulo. 1999.  BRASIL, Fundação Nacional de Saúde. 

Programa Nacional de Imunizações 2ª. ed. Brasília:  Ministério da Saúde, 1988. BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria 

2.616 / GM, de 12 de maio de 1998. Dispõe sobre as diretrizes e normas para prevenção e o controle das infecções 

hospitalares. Diário Oficial da União de 13/05/98.  BRASIL, Ministério da Saúde. Divisão Nacional de Doenças Crônico 

- Digestivas. NORMAS Técnicas para o Programa Nacional de Educação e Controle da Hipertensão Arterial. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1998. BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Doenças Crônico - Degenerativas. Manual 

de Diabetes . 2ª. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. Outra publicações relacionadas ao conteúdo. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em hipótese 

alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

Medicina oral; odontologia hospitalar; história da doença, história médica e odontológica, exames gerais e 

específicos, imunologia. Odontologia social: caracterização, hierarquização, métodos de prevenção, 

tratamentos dos principais problemas, índices. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação 

das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia 

local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-

facial; periodontia; radiologia. Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das 

periodontopatias. Odontopediatria e ortodontia preventiva na clínica odontológica. Ortodontia. 

Microbiologia e patologia oral: principais manifestações. Dentística. Halitose. Controle de infecções e a 

prática odontológica em tempos de AIDS. Interações medicamentosas. Uso na clínica odontológica. A 

psicologia da dor-aspectos de interesse do cirurgião-dentista. Aplicação dos fluoretos na clínica 

restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da 
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cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação das 

normas de Biossegurança em odontologia. Ética odontológica. 

Sugestões Bibliográficas : ÁLVARES, C.A.; TAVANO, O. Curso de Radiologia Odontológica. 4ª ed. São 

Paulo:Livraria e  Editora Santos, 1998. 248p. BERGERON, J.D.; BIZJAK, G. Primeiros Socorros. São Paulo, Atheneu, 

1999. CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica (8ª ed.) Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 1999. DINGMAN, R.; 

NATIVIG, P. Cirurgia das fraturas faciais. 1ª. ed. São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2004. FREITAS, A; ROSA, J.E.; 

SOUZA, I.F. Radiologia Odontológica. 5ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 2000. 748 p. GREGORI, C. Cirurgia  

ucodentoalveolar. São Paulo: Sarvier,1996. LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral. 3ª ed. 

Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1999. 720p. NEVILLE, B; DAMM, D; ALLEN, C; BOUQUOT, J. Oral & Maxillofacial 

Pathology. 2ª ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 2002. 843 p. PASLER, F.A. Radiologia Odontológica. 3ª ed. 

Rio de Janeiro:Medsi, 1999. 457p. PETERSON, L. J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 702p. PRADO, R.; Salim, M. Cirurgia Bucomaxilofacial – Diagnóstico e 

Tratamento. Rio de Janeiro: MEDSI, 2004. 546p. SILVERMAN, S.; EVERSOLE, L.R. Fundamentos de medicina oral. 

2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 384 p. WANNMAKER, L.; FERREIRA,M.B.C. Farmacologia Clínica 

para Dentistas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 349 p. COHEN, S.; BURNS, R. Caminhos da polpa. 7 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, 856 p. DE DEUS, Q. D. Endodontia. 5 Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. 

LANGLAND, O.E.; LANGLAIS, R.P. Princípios do Diagnóstico por Imagem em Odontologia. 1ª ed. São Paulo: Livraria 

e Editora Santos, 2002. 463p. LOPES, H. P.; SIQUEIRA Jr, J. F. Endodontia-Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: 

Medsi, 1999, 650p. OKESON, J.P.: Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 4.ª ed. São Paulo: 

Artes Médicas, 2000. 500 p. SONIS, S., FAZIO, R., FANG, L. Princípios e Prática de Medicina Oral. 2ª ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan. 1996. 491p. WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. 3ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 444p. Programa de saúde bucal . http://www.saude.gov.br.  BRASIL. Conselho Federal de 

Odontologia: Código de ética odontológica. Brasília, 1998. _______. Prontuário odontológico . Rio de Janeiro, 1994. 

_______. Ministério da Saúde. Controle de infecções e a prática odontológica em t empos de AIDS. Brasília, 2000. 

______ . Ministério da Saúde. Biossegurança: esterilização e desinfecção: normas universais de biossegurança . 

______ . Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência e Promoção à Saúde. Processamento de artigos e 

superfície em estabelecimentos de saúde . Coord. de controle de infecção hospitalar. Brasília, 1994.  CHAVES, 

Mário, M. Odontologia social . SP: Labor, 1987.  COHEN, Stephen & BURNS, Richard C. Caminhos da polpa . 6ª ed. 

RJ: Guanabara Koogan, 1994. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 

 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; 

insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 

insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória 

aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, 
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neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 

hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do 

cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e 

do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 

desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: 

anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 

leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 

eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente 

vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, 

surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 

tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 

esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 

meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, 

dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, 

edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, 

leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Código de ética médica. Legislação referente à 

profissão. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 

de trabalho. Ética no serviço público. 

Sugestão Bibliográfica: BRAUNWALD, HARRISON. - Medicina Interna. 16. ed. McGraw Hill. 2005 - GOLDMAN. 

Tratado de Medicina Interna. 22. ed. Campus Elsevier .2005.- Atualização terapêutica 2007: manual prático de 

diagnóstico e tratamento. 23. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007. CECIL. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v.  DUNCAN, Bruce B., SCHMIDT, Maria Inês., GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina 

Ambulatorial: condutas médicas na atenção primária. Artmed. 3. ed. 2006. HARRISON. Medicina interna. 16. ed. Rio 

de Janeiro: McGraw Hill, 2005. 2 v. KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 

v. MARTINS, Herlon Saraiva; SCALABRINI NETO, Augusto; VELASCO, Irineu Tadeu (Eds.)  Emergências clínicas 

baseadas em evidências. São Paulo: Atheneu, 2006. VERONESI, R; Focaccia, R. Tratado de infectologia. 3. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 2 v. 

Atenção:  

� A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, em 

hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 

 

 


