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ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGOS/CARGOS:

100 - Agente de Vigilância (Vigia)
101 - Auxiliar de Limpeza Urbana
102 - Auxiliar de Serviços de Manutenção e Alimentação
103 - Motorista Categoria D
104 - Carpinteiro
105 - Eletricista
106 - Jardineiro
107 - Pedreiro
108 - Servente de Pedreiro
109 - Auxiliar Administrativo

LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.
Divisão silábica. Ortografia e acentuação gráfica.
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e
Divisão; Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de
tempo; O Conjunto dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números
Racionais.
CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil:
Localização, Divisão político-administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões
geográficas brasileiras; Aspectos Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do Município de
Pugmil, do Estado do Tocantins, do Brasil e do Mundo; Atualidades; Conhecimentos sobre lógica,
cores, reconhecimento de figuras geométricas e semelhança; Reconhecimento e interpretação dos
numerais e das horas; Noção de dimensões figura em três dimensões e mosaicos; Noção de grupos,
categorias e organização de objetos; Senso de direcionamento e localização; Interpretação de
figuras e seus significados; Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos em
geral; Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento; Noções de como operar
máquinas simples; Noções de higiene pessoal, de cuidados com os equipamentos, utensílios e
ambiente de trabalho.
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CÓDIGOS/CARGOS:

200 - Agente Administrativo
201 - Agente de Biblioteca
202 - Fiscal de Vigilância Sanitária
203 - Técnico em Computação
204 - Técnico em Enfermagem

PARA TODOS OS CARGOS
LINGUA PORTUGUESA: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias
primárias e secundárias; características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas
respectivas funções (expressiva, apelativa, poética, referencial, entre outras); relações lógicodiscursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, oposição, finalidade, condição) e registro
formal ou informal da linguagem; implícitos e expressões metafóricas. Morfossintaxe: Função
morfológica e sintática das palavras empregadas na oração; Articulação de elementos textuais:
coesão e coerência; Ortografia e acentuação gráfica segundo a Nova Ortografia; Pontuação e
crase; Semântica: emprego de homônimos e parônimos mais utilizados; Emprego de tempo e modo
verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Números inteiros, racionais e reais, problemas de contagem; Sistema legal de
medidas; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionárias e decimais; Razões e
proporções, divisão proporcional; Regra de três simples e composta; Porcentagens; Equações e
inequações de 1º e 2º graus; Sistemas lineares; Funções e gráficos; Seqüências numéricas; Múltiplos
e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Juros simples e juros compostos;
Raciocínio lógico; Noções da Teoria dos Conjuntos e probabilidades; Geometria: Ângulos,
Polígonos, em especial os triângulos e os quadriláteros; Círculos e secções: áreas; volumes; estudos
dos poliedros; localização espacial.
CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade Brasileira;
Musica, Literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
Internacional; Historia Geral do Brasil; Descobertas e inovações cientificas na atualidade e seus
impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e sociedade: problemas, políticas publicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos de economia
internacional contemporânea; Panorama da economia nacional; O cotidiano Brasileiro; Aspectos
Históricos, Culturais, Econômicos e Geográficos do Município de Pugmil, do Estado do Tocantins,
do Brasil e do Mundo.

PARA CARGOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGOS

203 - Técnico em Computação
204 - Técnico em Enfermagem

TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO (cód. 203): Aritmética computacional: operações nas bases
numéricas binária e hexadecimal; componentes de um microcomputador: memórias - classificação e
utilização, UCP: funções de processamento e controle, instruções de máquina, ciclo de instrução,
linguagem de montagem, unidade aritmética e lógica; Atalhos do Teclado; representação dos tipos
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de dados; representação de instruções; métodos de execução de programas: montagem e
compilação, “linkedição” e interpretação; dispositivos de armazenamento, placas; portas serial,
paralela, USB, PS-2; placas controladoras e interfaces : tipos e respectivas funções, tipos de
barramentos de memória e de entrada e saída: ISA, EISA, VESA, PCI, SCSI; operação de entrada e
saída de dados: descrição geral, “Bufferização e Cache”; dispositivos de entrada e saída:
capacidade, velocidade, princípio de funcionamento, resolução de monitor de vídeo, teclado,
modem, disco ótico, disco magnético, disco magneto-ótico, “ scanner”, impressora e mouse;
configuração de “setup” e do sistema operacional Windows NT/2000, Vista e 2007; “backup”:
procedimento para realização de cópia de segurança; conceitos de organização de arquivos e
métodos de acesso: localização e utilização de computadores e pastas remotas; mapeamento de
unidades de redes e compartilhamento de pastas; Bancos de Dados, My SQL; sistemas
operacionais: histórico, tipos de sistemas operacionais, conceitos sobre ambientes operacionais
mono-processados, multi-processados e de processamento paralelo, sistemas operacionais de grande
porte, funções básicas das linguagens de comando e controle, bibliotecas e editores de ligação,
segmentação, paginação e memória virtual; montagem de microcomputadores: configuração e
instalação de placas-mãe, instalação de processadores, instalação de cooler, instalação de memória,
instalação de periféricos, discos rígidos, placas de vídeo, configuração de “setup”, configuração do
sistema operacional; rede de computadores: conceitos, objetivos, aplicações, noções de protocolos
de rede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, principais componentes: hubs, “switches”, pontes,
amplificadores, repetidores e “gateways”; meios físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial,
fibra ótica, outros meios de transmissão, ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações
multiponto, ligações em rede de fibra ótica; sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações,
servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições; sistema operacional Novell e
Linux.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (cód. 204): Procedimentos técnicos relacionados com a satisfação
das necessidades de conforto e segurança do paciente; Limpeza da unidade; Higiene do paciente; Massagem
de conforto; Posições para exames; Transporte do paciente; Assistência ao paciente em fase terminal;
Procedimentos técnicos no auxílio ao diagnóstico e tratamentos diversos; Sinais vitais; Coleta de materiais
para exame; Medicação: cálculo, vias, diluição e dosagens; Insulinoterapia; Processo cicatricial e técnicas de
curativos e bandagens; Crioterapia e termoterapia; Drenagem postural; Nebulização; Inalação; Tapotagem;
Oxigenoterapia; Aspiração de secreções; Sondagens; Manobras de ressuscitação cardiopulmonar; Conceito
de assepsia e anti-sepsia; Esterilização: métodos físicos e químicos; Classificação das cirurgias segundo o
potencial de contaminação; Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré
e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória
e ressuscitação cardiopulmonar; Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações;
Assistência do puerpério e suas complicações; Prevenção do câncer cérvico-uterino e mama; Planejamento
familiar; SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à
Saúde. Política Nacional de Saúde do Idoso; Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência;
Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes,
tuberculose, hanseníase, saúde mental; Código de Ética do profissional de Enfermagem.
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGOS/CARGOS:

300 - Assistente Social
301 - Enfermeiro
302 - Fisioterapeuta
303 - Médico Generalista - PSF
304 - Nutricionista
305 - Odontólogo
306 - Psicólogo
307 - Farmacêutico
308/1 - Professor Nível II - Letras: habilitação em espanhol
308/2 - Professor Nível II - Letras: habilitação em inglês
308/3 - Professor Nível II - Matemática
308/4 - Professor Nível II - Geografia
308/5 - Professor Nível II - História
309 - Professor Nível II de Educação Física
310 - Professor Nível II de Música
311 - Arquiteto e Urbanista

PARA TODOS OS CARGOS

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas;
Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA:
Conceitos básicos; O Alfabeto português; Ortografia e acentuação segundo a Nova Ortografia;
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Os acentos; Aspectos genéricos das regras
de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas
de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras;
Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
Sufixos; Composição; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de
palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos
Acessórios da Oração e Vocativos; Orações Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e
Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes
oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do "que" e "se".
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos
Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem:
Figuras de palavras ou tropos, Figuras de pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de
linguagem.
MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos; Funções do 1º e 2º graus; Função exponencial;
Progressões aritméticas e geométricas; Geometria analítica - ponto, reta, circunferência; Geometria
dos sólidos – áreas e volumes: prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera; Análises combinatórias e
probabilidade – princípio da contagem, binômio de Newton, probabilidade; Estatística – amostra,
distribuição de freqüência, médias, leitura e construção de gráficos.
CONHECIMENTOS GERAIS: Elementos da Política Brasileira; Cultura e Sociedade Brasileira;
Música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
Internacional; História Geral do Brasil; Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
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impactos na sociedade contemporânea; Meio Ambiente e sociedade: problemas, políticas publicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos de economia
internacional contemporânea; Panorama da economia nacional; O cotidiano brasileiro; Aspectos
históricos, culturais, econômicos e geográficos do Município de Pugmil, do Estado do Tocantins, do
Brasil e do Mundo.

CONTEÚDO COMUM E ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE
CÓDIGOS/CARGOS:

300 - Assistente Social
301 - Enfermeiro
302 - Fisioterapeuta
303 - Médico Generalista - PSF
304 - Nutricionista
305 - Odontólogo
306 - Psicólogo
307 - Farmacêutico

COMUM
Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86,
NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). NOAS 2002. Programa
Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais.
Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo
com o perfil nosológico/epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen,
turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses,
diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, prénatal de baixo risco, planejamento familiar, asmas,
ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites; Sistema municipal de saúde:
estrutura, funcionamento e responsabilidades. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva
histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. Bioética. Biossegurança. Princípios que regem a
Administração Pública; Deveres e Direitos do Servidor Público – Arts. 39 a 41 da Constituição
Federal; Código de Ética do profissional dos Servidores Públicos; Crimes contra a Administração
Pública.
ESPECÍFICOS
CÓDIGO/CARGO: 300 - Assistente Social
O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e
utilidades da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de
direitos: seguridade social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras
drogas e redução de danos; Aids: formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e
tratamento; DST: formas de transmissão e tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da
Assistência Social. Lei Orgânica da Saúde. Lei da Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS –
Sistema único de assistência social. Papel do serviço social no CAPS. Noções básicas de Doenças
Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de Ética do Assistente Social.
História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e Técnicas de Serviço
Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política
Nacional e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a
administração como prática do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou
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transformação social. Conhecimento das campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e
história da saúde pública e sua legislação.
CÓDIGO/CARGO: 301 – Enfermeiro
Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia. Processo de enfermagem. enfermagem materno-infantil: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no recém-nascido;
Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e
complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas faixas de desenvolvimento
(puericultura); com problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório hematológico, músculo – esquelético, neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da
hospitalização infantil. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes
cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, Endocrinológico. Conhecimento sobre
técnicas de enfermagem: Aplicação dos princípios técnicos-científicos na execução de
procedimentos de enfermagem. Enfermagem em saúde pública: Sistema de Saúde no Brasil –
Programa Saúde da Família; Vigilância epidemiológica; Assistência de enfermagem a doenças
crônicas – Degenerativas; Assistência de enfermagem à saúde do trabalhador; Assistência de
enfermagem nas urgências e emergências (primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios
glicêmicos); Doença de notificação compulsória, doenças endêmicas de acordo com o perfil
nosológico/epidemiológico do Município; Doenças transmissíveis, controle, notificação
compulsória; Saneamento do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem.
Administração de enfermagem: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e
tomada de decisões; Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução dos procedimentos de
enfermagem – técnicas de enfermagem; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe
de trabalho; Processo de trabalho da enfermagem. Controle de infecção hospitalar: Método de
aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares; Ética
e legislação do exercício da enfermagem profissional.
CÓDIGO/CARGO: 302 – Fisioterapeuta
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia.
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas,
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos
princípios básicos da cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia
ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e
respiratória, manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em
locomoção e deambulação. Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos,
isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia,
massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia
reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das
lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de
atuação da fisioterapia.
CÓDIGO/CARGO: 303 – Médico Generalista - PSF
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde.
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PREFEITURA DE PUGMIL/ TO

6

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL
população. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde.
Conhecimentos Básicos Clínicos: Fundamentos básicos: Interpretação do exame físico. Diagnóstico
sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Interpretação clinica do hemograma,
diagnostico diferencial e tratamentos das anemias. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra
pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (EAS).
Infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida
por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas
complicações. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas.
Acidente vascular cerebral. Conhecimentos Específicos: Insuficiência cardíaca. Hipertensão
arterial. Doenças coronarianas; Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. Doença arterial
periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica.
Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar extra pulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda.
Choque. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecção urinária. Doenças
glomerulares. Nefrolitíase. Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago.
Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória
intestinal. Má absorção intestinal. Parasitoses intestinais. Diarréia. Câncer do estômago. Câncer do
cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações.
Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e
vias biliares. Anemias. Linfomas. Leucemias. Hipertireoidismo. Hipotireoídismo. Febre reumática.
Osteoporose. Osteoartrite. Artrite reumatóide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico.
Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Doenças sexualmente transmissíveis.
CÓDIGO/CARGO: 304 – Nutricionista
Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Norte; Programas de
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO;
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança; programa de suplementação
alimentar – PSA; vigilância alimentar e nutricional; indicadores diretos e indiretos do estado de
nutrição comunidades; nutrição nos grupos etários no 1º ano de vida, pré-escolar, no adulto
(gestantes e nutrizes); Patologia da nutrição e Dietoterapia: metabolismo basal, modificações da
dieta normal para atendimento ao enfermo, alterações na nutrição; obesidade, magresa, doenças
carências; patologias e dietoterapias: aparelho digestivo, sistema endócrino, sistema cardiovascular;
Técnica Dietética; alimento: classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo a perdas
decorrentes; planejamentos de cardápios; Administração de Serviços de Nutrição: unidade de
serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos de serviços – planejamento físico, funcional,
Lay–out, fluxograma peculiaridades da área física e construção social do serviço de alimentação e
nutrição.
CÓDIGO/CARGO: 305 – Odontólogo
Patologia oral – Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais;
Cárie dentária e suas seqüelas; Neoplasias benignas de origem não-odontogênica; Lesões prémalígnas e malignas da cavidade oral; Tumores odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos
odontogênicos e não-odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas e infecções orais
por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares;
Aspectos semiológicos da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares.
Farmacologia – Conceitos gerais de vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas
posologias; Anestésicos locais, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos e
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coagulantes: uso em odontologia; Pacientes especiais fármacos-dependentes, condutas do
profissional de odontologia; Tratamento das emergências médicas no consultório dentário;
Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista. Dentística: Diagnóstico e plano de
tratamento em dentística; Preparo do campo operatório, isolamento relativo e absoluto do campo
operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de coroa clínica, cirurgia de cunha distal e
proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina composta,
ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do
complexo pulpar; Clareamento dental. Cirurgia – Períodos pré e pós- operatórios; Exodontia;
Acidentes e complicações em cirurgia buco-maxilo-facial; Cirurgia dos dentes inclusos; Princípios
gerais de traumatologia buco-maxilofacial; Tratamento cirúrgico das infecções orais bem como de
cistos e tumores da cavidade oral; Cirurgia pré-protética; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia.
Radiologia- Princípios gerais de aplicação em odontologia; Conceito e física das radiações; Filmes
e métodos de processamento radiográfico; Efeitos biológicos dos RX; Técnicas radiográficas intra e
extra-orais; Métodos de localização radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias orais;
Novos métodos em imagenologia odontológica. Biossegurança em odontologia – Métodos de
controle de infecção e esterilização; Proteção profissional e do paciente. Oclusão – Fundamentos de
oclusão e dos movimentos mandibulares; Classificação, diagnóstico e tratamento das disfunções
têmporo-mandibulares. Ética e legislação odontológica – O código de ética odontológico.
CÓDIGO/CARGO: 306 – Psicólogo
Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública; Teorias e
Técnicas Psicoterápicas; Psicoterapia Breve; Psicopatologia; Teorias da Personalidade;
Psicodiagnóstico; Desenvolvimento Psicossocial; Terapia Familiar e de Grupo; Dinâmica de Grupo;
Entrevista Psicológica; Código de Ética do Psicólogo; Equipe Interdisciplinar e Multidisciplinar;
Reforma Psiquiátrica no Brasil; Recrutamento e Seleção; Avaliação de Desempenho; Treinamento;
Desenvolvimento de Pessoas; Plano de Cargos e Salários; Vitimologia; Alcoolismo; Drogas
Psicoativas, Redução de Danos, Política de Saúde Mental do Brasil (Portaria GM/MS 399/2006);
Saúde do Trabalhador; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- Lei 8.069, de 13 de Julho de
1990); Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de Outubro de 2003); Acompanhamento e tratamento
às pessoas portadoras de deficiências e seus familiares; ações preventivas; interpretação de sinais e
sintomas; medicação; procedimentos psicológicos; conhecimentos básicos inerentes à área de
atuação, e das políticas, ações e serviços de saúde pública a cargo do município; O código de ética
do psicólogo.
CÓDIGO/CARGO: 307 – Farmacêutico
Ética profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. Medicamentos sujeitos a controle
especial: Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (legislação e dispensação); Administração
de Farmácia; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle
de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos.
Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis:
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções
Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de
Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de qualidade: Controle de Qualidade de Matériasprimas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Farmacologia: Farmacocinética –
Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das
Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas.
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Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;
Farmacovigilância; Farmacoepidemiologia. Seleção de medicamentos: Conceitos Gerais;
Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros
de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Farmácia hospitalar no
controle de infecção hospitalar: Atribuições de Farmacêutico no controle da Infecção Hospitalar;
Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes. Legislação Farmacêutica - Lei 3.820 de 11.11.60 noções; Código de Ética Profissional - Resolução 290/90.

CONTEÚDO COMUM E ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DA ÁREA DE
EDUCAÇÕES
CÓDIGOS/CARGOS:

308/1 - Professor Nível II - Letras: habilitação em espanhol
308/2 - Professor Nível II - Letras: habilitação em inglês
308/3 - Professor Nível II - Matemática
308/4 - Professor Nível II - Geografia
308/5 - Professor Nível II - História
309 - Professor Nível II de Educação Física
310 - Professor Nível II de Música

COMUM

Teoria e prática da educação; Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da
escola - perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; Gestão democrática e autonomia na
organização do trabalho escolar; Colegiados escolares; Projetos político-pedagógicos; A Educação
básica no Brasil; Noções básicas dos conteúdos a serem desenvolvidos na Educação Infantil;
Noções básicas dos conteúdos de Ensino Fundamental do 1° ao 9° ano, de acordo com os
parâmetros curriculares Nacionais; Importância do processo de socialização da criança; A questão
do fracasso escolar: evasão e repetência; A organização da Educação Básica Fundamental; A
organização da estrutura escolar por ciclos, fases e seriação; Planejamento de ensino; A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei No 9.394/96 e suas alterações); O livro didático:
política e utilização; Avaliação e objetivos educacionais; Análise de dificuldades, problemas e
potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta; Educação
continuada dos profissionais da escola; Estatuto da criança e do adolescente; Ética Profissional; O
Planejamento Pedagógico numa perspectiva de transformação social; A escola pública e sua função
social; Construtivismo; A elaboração do Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto
e casualidade; O jogo na construção do conhecimento pela criança; O raciocínio infantil: o
pensamento racional e pensamento criador; A integração das áreas de conhecimento com os
aspectos do desenvolvimento psicossocial da criança; A avaliação e a aprendizagem; As teorias da
educação e o problema da marginalidade; A alfabetização, concepções de linguagem e escrita;
Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação; Sociedade do
Conhecimento; Resolução CNE/CEB nº 1/2000. Parecer CNE/CEB nº11/2000. Fundamentos:
Filosofia da Educação: Concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites;
Pedagogia tradicional, nova e tecnicista. Sociologia da Educação: a democratização da escola;
educação e sociedade. Psicologia da Educação: Teoria do desenvolvimento humano, suas distintas
concepções; A história das idéias pedagógicas: pensamento pedagógico – da antigüidade clássica ao
iluminismo e a escola nova; O pensamento pedagógico brasileiro; Construtivismo; Piaget e
Vygotsky; Paulo Freire; Princípios que regem a Administração Pública; Deveres e Direitos do
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Servidor Público – Arts. 39 a 41 da Constituição Federal; Código de Ética Profissional; Crimes
contra a Administração Pública.

ESPECÍFICOS
CÓDIGO/CARGO: 308/1 - Professor Nível II - Letras: habilitação em espanhol
Origen, influencias y expansión del español; Interpretación de textos; Gramática contextualizada; El
alfabeto; EI acento; La división silábica; Saludos y formas de tratamiento; El artículo y Las
contracciones; El sustantivo (género y número); Sinónimos y antónimos; Heterosemánticos y
heterogenéricos; El adjetivo (calificativos y determinativos); El pronombre (personales y
determinantes); Los numerales (ordinales y Cardinales); Las preposiciones: Las conjunciones; Los
advérbios; El verbo (tiempos y modos); Tipos de frase (afirmativa, negativa, interrogativa,
exclamativa); Discurso directo y indirecto; Concordancia nominal y verbal. El español de La
América Latina; La regla de eufonía: La literatura española.
CÓDIGO/CARGO: 308/2 - Professor Nível II - Letras: habilitação em inglês
Aspectos gramaticais: tempos e modos verbais; modais; substantivos, adjetivos, artigos e advérbios;
graus comparativo e superlativo; preposições; concordância nominal e verbal; formação de
palavras, prefixos e sufixos; conjunções; coordenação e subordinação; ‘question tags’; ‘relative
clauses’; ‘conditional sentences’; ‘hypothetical and unreal tenses’; ‘subjuntive’; ‘inversion’;
‘passive voice’; ‘reported speech’; ‘phrasal verbs’; ‘collocations’; principais expressões
idiomáticas. Noções de métodos e abordagens para o ensino de inglês como língua estrangeira
(EFL). Simple Presente; Present Continuous; Simple Past; Past Continuous; Present Perfect; Present
Perfect Continuous; Past Perfect; Future (Will/Going to); Conditional; Auxiliares: Modais: can,
could, may, might, should, ought to, must, have to; To be, to have, to do; There to be; Imperative.
Gerund
CÓDIGO/CARGO: 308/3 - Professor Nível II - Matemática
Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites.
Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a democratização da escola; educação e sociedade.
Função social da escola. Qualidade na Educação. Psicologia da Educação. Teoria do
desenvolvimento humano e suas distintas concepções, teorias da aprendizagem. História da
Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Sistema educacional brasileiro. Didática. Avaliação.
Métodos e Técnicas de Ensino. Planejamento. Conhecimentos Específicos: Tendências em
Educação Matemática: Resolução de Problemas, Modelagem, Etnomatemática, Mídias
Tecnológicas. Fundamentos teórico-metodológicos propostos nas diretrizes curriculares de
matemática para a educação básica. Dimensão histórica da disciplina Matemática. Análise e
interpretação de resolução de problemas relativos a conhecimentos de Matemática. Aplicação de
conhecimentos de Matemática para a compreensão de situações do cotidiano e contextualização dos
processos e fenômenos matemáticos. Interpretação de linguagens, dados, símbolos, códigos,
nomenclaturas e representações inerentes à Matemática. Sistema de numeração. Conjuntos
numéricos. Operações, múltiplos, divisores. Frações. Números decimais. Medidas: área, perímetro,
comprimento, capacidade, volume. Simetria. Função de 1º e 2º Grau. Porcentagens. Possibilidades e
estatística. Tabelas e Gráficos. Ângulos. Proporcionalidade. Equações e inequações de 1° e de 2°
grau. Sistema de equações. Polígonos. Funções e relações. Trigonometria. Análise combinatória,
logarítimos, exponencial. Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Círculos. Noções
de probabilidade. Geometria plana e espacial. Tópicos de matemática financeira. Fatoração.
Polinômios (operações). Lógica.
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CÓDIGO/CARGO: 308/4 - Professor Nível II - Geografia
Análise geográfica da conjuntura atual: desvendando o mundo sob a ótica científica. Uma visão
geográfica da educação e suas relações com a globalização. O valor educativo da Geografia: um
saber essencial na construção da cidadania. A ciência geográfica, o meio natural e as tecnologias. O
mapa do mundo e o mundo dos mapas. Um planeta azul ameaçado: suas formas, águas continentais
e oceânicas, climas, vegetação, biodiversidade e poluição. A ocupação humana do planeta:
diversidade das dinâmicas demográficas e o fenômeno urbano. As sociedades organizam o espaço:
ambiente e política internacional. O urbano, o rural e as implicações nas atividades econômicas e na
qualidade de vida, especialmente no território brasileiro. A transformação do espaço mundial: da
Guerra Fria à nova ordem; as diferenças socioeconômicas (desenvolvimento/subdesenvolvimento);
o processo de globalização e seus efeitos. Um novo cenário: a economia globalizada e a inserção do
Brasil nesse processo. Os grandes blocos econômicos e o papel das organizações políticoeconômicas internacionais. Os principais atores: os EUA, a União Européia (EU), o Japão, a
Austrália e a China. A Rússia e as transformações recentes no antigo Leste Europeu. A América
Latina e a África. O Oriente Médio e os conflitos na Ásia. O mundo pós-atentados terroristas aos
EUA. O Brasil no contexto atual: dificuldades; as relações com o mercado; a ação do Estado; as
transformações no mundo do trabalho e investimentos externos. O Brasil e sua modernização: o
verso e o reverso; a infraestrutura de energia, transportes, telecomunicações: o processo de
industrialização – sua concentração e dispersão – e a dependência do capital externo. A população
brasileira e os indicadores socioeconômicos. A urbanização brasileira e a marginalização: a
ocupação irracional do espaço geográfico, os principais problemas urbanos, a poluição ambiental e
a importância do comércio e dos serviços na absorção da força de trabalho. Os espaços regionais
com ênfase na Região Sudeste. O espaço tocantinense: caracterização do quadro natural; a
infraestrutura territorial; aspectos demográficos; o processo de Urbanização.
CÓDIGO/CARGO: 308/5 - Professor Nível II - História
Teoria, metodologia e correntes historiográficas. Formação e crise do mundo medieval. Monarquias
Nacionais. Renascimento. Expansão marítima e comercial européia. Mercantilismo. Sistema
Colonial. Reforma Protestante e Absolutismo Monárquico. Colonização Portuguesa da América
(XVI e XVIII). América Espanhola. Trabalho, escravidão e mercado Atlântico. Revolução Inglesa
do século XVII. Ilustração. Revolução Americana. Revolução Industrial. Revolução Francesa.
Império Napoleônico. Reação absolutista. As ondas revolucionárias do século XIX. Brasil: de
Colônia à Império – processo de emancipação política e formação do Estado Imperial. Movimento
Operário. Socialismo e marxismo. Pós 48: cientificismo, democracia e transformações na estrutura
do capitalismo – capitalismo monopolista. Nacionalismo e Estados Nações no século XIX.
Imperialismo, Neocolonialismo e 1a guerra mundial. Brasil: da estabilidade à crise da Monarquia.
Proclamação da República. Primeiros anos da República no Brasil. Século XX: a 1a guerra e seus
desdobramentos políticos, econômicos e sociais para a Europa. Revolução Russa. Crise de 29.
Totalitarismo. Segunda guerra. O Brasil da República Velha: política oligárquica, movimentos
sociais e movimento operário. Crise e Revolução de 30. Estado Novo. Guerra Fria e a nova
expansão do capitalismo. Descolonização afroasiática: novos rumos. O Novo Oriente Médio.
Revoluções do período. Brasil: do Pacto Populista ao Golpe Militar – economia, política, sociedade
e cultura do período 1937-1964. Anos 70-90: a crise do império soviético e do leste europeu. A
nova crise do capitalismo. O Pós-guerra Fria. Neoliberalismo e globalização da economia. Brasil:
da transição para a democracia à atualidade.
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CÓDIGO/CARGO: 309 - Professor Nível II de Educação Física
Relação da educação física com as demais disciplinas; Dimensões históricas da educação física;
Dimensões Filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas a educação e ao esporte: lazer e as
interfases como a educação física, esporte, mídia e os desdobramentos na educação física; As
questões do gênero e o sexismo aplicados a educação física; Corpo, sociedade e a construção da
cultura corporal de movimento; Dimensões Biológicas aplicadas a educação física e ao esporte: as
mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; Nutrição e atividade física; Socorro de
urgência aplicados a educação física; A educação física no currículo da educação básica –
significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da educação física na escola;
Educação física escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na educação
física escolar; Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático –
pedagógica crescimento e desenvolvimento motor; Esporte escolar: o processo de ensino –
aprendizagem – treinamento. A técnica. A tática. A regra. A competição.
CÓDIGO/CARGO: 310 - Professor Nível II de Música
Aspectos históricos da música ocidental. Elementos estruturais da linguagem musical. Partituras.
Tendências educacionais quanto ao ensino da musica na sala de aula. Visão interdisciplinar do
conhecimento musical. Da concepção de educação a ser educador de Música: saberes
imprescindíveis à docência. O ensino de música no Brasil: retrospectiva histórica e perspectivas. O
ensino de Música, a Educação Inclusiva e a Educação Étnico-racial. Aspectos culturais, sociais e
históricos dos diferentes estilos de música nas culturas. A Educação Musical na escola:
retrospectiva histórica e perspectivas para o ensino fundamental. Elementos fundantes da linguagem
musical. Pressupostos teórico-metodológicos para o ensino de Música na escola de ensino
fundamental. Concepções, objetivos e conteúdos. A interpretação, a improvisação e a composição
musical. A escuta, o envolvimento e compreensão da linguagem musical. Apreciação significativa
da música e suas significações no contexto do ensino e da aprendizagem.

CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE
CÓDIGO/CARGO: 311 - Arquiteto e Urbanista
Projeto de Arquitetura: métodos e técnicas de desenhos e projeto; programação de necessidades
físicas das atividades, estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura,
controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Normas técnicas Projeto de
Arquitetura. Conhecimento de AutoCad. Projetos complementares: especificação de materiais e
serviços, dimensionamento básico, instalações elétricas e hidrossanitárias, elevadores, ventilação/
exaustão, ar-condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio. Programação, controle e
fiscalização de obras: orçamento e composição de custos, levantamento quantitativos, planejamento
e controle físico-financeiro. Projeto de Urbanismo e Paisagismo: métodos e técnicas de desenho e
projeto urbano e de paisagismo, noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento,
dimensionamento e programação de equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, sistema
de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento ambiental.Legislação de Parques e
Jardins. Planejamento urbano: uso do solo, gestão urbana e instrumentos de gestão (planos
diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos
econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos do planejamento. Legislação
Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes históricas. Ética
Profissional: Legislação referente à profissão de Arquiteto. Urbanismo: conceitos gerais.
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Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização.
Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos e serviços concedidos. Atribuição dos
poderes públicos. Legislação de proteção ao patrimônio ambiental. Preservação do meio ambiente
natural e construído. Estrutura urbana: caracterização dos elementos, utilização dos espaços, pontos
de referência e de encontro, marcos. Projeto de urbanização. Metodologia e Desenvolvimento de
Projetos de Arquitetura: elaboração de programa; estudos preliminares; anteprojeto; projeto básico;
detalhamento; memorial descritivo; especificação de materiais e serviços. Projeto de Reforma e
suas convenções. Projetos de Instalações Prediais: instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias.
Projeto e Adequação dos Espaços Visando a Utilização pelo Deficiente Físico – NBR 9050.
Conforto Ambiental: iluminação, ventilação, insolação e acústica. Topografia. Materiais e Técnicas
de Construção. Noções de Resistência dos Materiais, Mecânica dos Solos e Estrutura. Orçamento de
Obras: Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos),
Cronograma Físico-financeiro. Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 8.666/93 e suas
atualizações). Conhecimento de Código de Obras. Patologia das Edificações. Conhecimento sobre a
legislação de entidades de classe profissional. Código de Ética - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PREFEITURA DE PUGMIL/ TO

13

