PREFEITURA DE LAGES – SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
Anexo III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Alterado pela ERRATA 01
 NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todas as funções
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Municipal e Constituição da República Federativa do Brasil para as funções de Arquiteto,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil e Médico Veterinário.
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do
Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos.
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies
normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e
perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições.
Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder
Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos.
Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios.
Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o
acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal
8.429/1992. Legislação Municipal: Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages e suas alterações,
Lei Orgânica do Município de Lages.
Legislação do SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Constituição da
República Federativa do Brasil para as funções de Assistentes Sociais, Cirurgião Dentista,
Educadores Físicos, Educadores Sociais, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas,
Fonoaudiólogo, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos,
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação
da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto
da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. Constituição da República
Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da
organização do Estado (Títulos I, II e III).
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NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
ARQUITETO
1. Linguagem de projetos: Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano;
Representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades; Ergonomia;
Acessibilidade; Sistemas estruturais: noções de comportamento e desempenho; Controle térmico, acústico e
luminoso das edificações; Noções de design de interiores, ambientação e layout de escritórios; Sinalização
comunicação e programação visual; Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; Parcelamento do
solo; Desenho e Reestruturação Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano; Urbanização de
logradouros e paisagismo; Projeto de espaços abertos; Paisagismo; 2. Noções dos projetos
complementares: Instalações elétricas e hidro–sanitárias; Especificação de serviços e materiais; Sistemas
de segurança nas edificações; Prevenção contra incêndio; Especificação de materiais e serviços e
dimensionamento básico; 3. Viabilidade técnico–financeira: Memoriais descritivos; Cadernos de encargos;
Orçamento; Composição de custos; Técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; Acompanhamento
e fiscalização, controle e programação de obras; Composição orçamento e custos, projetos quantitativos;
programas e controles físico e financeiro de obras; Organização e construção de canteiro de obras 4.
Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: Áreas de interesse especial; Cartas Patrimoniais 5.
Tecnologias - AutoCAD 3D, ou Sketch Up ou Revit, maquetes eletrônicas. Cartografia – escalas, sistemas
de coordenadas e projeção cartográfica. Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e
funcionalidades; os principais sistemas em geoprocessamento SIG e CAD. Geoprocessamento: dados e
informações geográficas; ferramentas de análises espaciais básicas; consulta e armazenamento de
geodados e informações geoespaciais em ambiente de banco de dados. 6. Legislações: Legislação
urbanística e ambiental; Propriedade urbana e solo urbano; Planejamento Urbanístico no Brasil: planos
urbanísticos federais, estaduais e municipais; Plano Diretor de Lages e seus Códigos complementares.
Ordenação do solo: sistema viário, uso e ocupação do solo, paisagem urbana; Instrumentos de intervenções
urbanísticas: limitações e restrições à propriedade, servidão urbanística, desapropriações; Direito de
construir: limites, restrições de vizinhança, limitações administrativas; Controle da construção; Contratos;
Responsabilidades decorrentes da construção; Ações de vizinhança e perícias judiciais; Zoneamento de uso
de solo; Legislação, redação de laudos e avaliação de imóveis urbanos; Acessibilidade para pessoas com
deficiência: edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos – NBR 9050. Noções sobre as diretrizes
nacionais para o Saneamento Básico – Lei 11.445/2007.
ASSISTENTES SOCIAIS
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e
debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática
profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.
Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente
Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões
ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica
da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único
de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei
nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e
III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03.
CIRURGIÃO DENTISTA DE PROGRAMAS DA SAÚDE
Específico: 1. Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do relatório do Projeto SB Brasil; 2.
Políticas de Saúde Bucal: Brasil Sorridente – Política Nacional de Saúde Bucal; 3.Saúde bucal coletiva:
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Cariologia– Aplicações Clínicas, prevenção; 4. Dentística restauradora: Técnicas e materiais restauradores:
amálgama, resina composta e ionômero de vidro – propriedades e indicações; 5.Endodontia: Diagnóstico e
tratamento das alterações pulpares; 6.Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e noções
clínicas; 7.Cirurgia: exodontia – técnicas. Saúde Pública: Programa Brasil Sorridente e suas respectivas
portarias. Promoção de Saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos. Prevenção e
controle de riscos. Caderno de Atenção Básica /número 17.
EDUCADOR FÍSICO DE PROGRAMAS DE SAÚDE
Educação em Saúde. Atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. Prevenção, e minimização
dos riscos psicossomatização. O auto-cuidado. Conceituação e estratégias de promoção do lazer: ampliar o
sentimento de pertinência social, através de práticas corporais que visem a Educação Permanente. Noções
de práticas corporais. Noções básicas de nutrição e saúde. Formas de co-participação, acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da acompanhamento de casos. Utilização dos
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social através de práticas corporais. Noções de
fisiologia e neuropsicologia. Ciclo vital: da gênese à retrogênese psicomotora.
EDUCADOR FÍSICO DE PROGRAMAS SOCIAIS
Educação em Saúde. Atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. Prevenção, e minimização
dos riscos psicossomatização. O auto-cuidado. Conceituação e estratégias de promoção do lazer: ampliar o
sentimento de pertinência social, através de práticas corporais que visem a Educação Permanente. Noções
de práticas corporais. Noções básicas de nutrição e saúde. Formas de co-participação, acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da acompanhamento de casos. Utilização dos
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social através de práticas corporais. Noções de
fisiologia e neuropsicologia. Ciclo vital: da gênese à retrogênese psicomotora.
EDUCADORES SOCIAIS (FEMININO E MASCULINO)
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em Situação de
Rua; Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política Nacional de Assistência Social.
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto
Juvenil. Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Violência a crianças e adolescentes. Noções sobre
Educação popular. Concepções de Infância: A importância do Brincar. Política nacional para inclusão social
de população em situação de rua. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema de Garantia de
Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. Fracasso escolar: Explicações Possíveis. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. Sistema único de Saúde – SUS. ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso.
ENFERMEIROS
Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde. Humanização. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os
Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde.
Gerenciamento de resíduos, biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos
profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos
serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de
Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e emergências;
vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde do adulto; saúde da
criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente transmissíveis
(DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças
respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e
doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS).
Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de
Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças
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Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial. e-SUS AB. SisPreNatal. Programa Nacional de Controle do
Tabagismo.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Agrometeorologia e Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal;
Cartografia, Geoprocessamento e Georreferenciamento; Comunicação, Legislação aplicada à agronomia,
Extensão e Sociologia Rural; Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins; Economia,
Administração Agroindustrial, Política e Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e
Logística; Genética de Melhoramento; Manejo e Produção Florestal, Zootecnia e Fitotecnia; Gestão
Empresarial, Marketing e Agronegócio; Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de
Irrigação e Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agro-Industriais;
Solos, Manejo e Conservação do Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises
Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e Pós - Colheita de Produtos Agropecuários.
Ética profissional.
ENGENHEIRO CIVIL
Etapas Preliminares e Obras de Infraestrutura: Aspectos legais, Legislação vigente, Estudo do terreno,
Sondagens, Topografia, Demarcação da obra, Fundações diretas, Fundações indiretas. 2. Obras de
Supraestrutura: Formas, Armaduras, Tecnologia do concreto, Concreto, Alvenaria. 3. Instalações Prediais.
3.1. Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria. a) Sistemas de alimentação predial e
distribuição de água fria. b) Dimensionamento do sistema de alimentação. c) Dimensionamento da estação
elevatória. d) Dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. 3.2. Instalações prediais de esgoto
sanitário. a) Partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgotos sanitários. b)
Dimensionamento das canalizações de esgoto e ventilação. 3.3. Instalações prediais de esgotos pluviais. a)
Dimensionamento das instalações prediais de esgotos pluviais. 3.4. Instalações hidráulico-prediais contra
incêndio. a) Sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais. 4.. a) Alimentação predial. PC. b)
Quadros corta-circuitos. c) Tubulações, condutores, dimensionamento. d) Pontos de utilização /
dimensionamento. 5. Instalações de Gás. a) Medidores. PI. b) Reguladores de pressão. c) Tubulação,
dimensionamento. d) Pontos de utilização. e) Aquecimento e exaustão. 6. Instalações de Telefone. a)
Quadros de distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 7. Rede Lógica. a) Quadros de
distribuição. b) Tubulação interna e rede interna. c) Cabeamento. 8. Esquadrias: a) Madeira. b) Metálica. c)
PVC. 9. Serviços de Acabamento: a) Revestimento. b) Pavimentação. 10. Coberturas e Tratamento: a)
Impermeabilização. b) Telhados – Madeiramento e telhas. 11. Louças e Metais. 12. Vidros: a) Lisos. b)
Temperados. 13. Pavimentação: a) Projetos de vias urbanas. b) Obras de arte. c) Ensaios tecnológicos. d)
Sinalização e controle de tráfego urbano. 14. Prestação de assistência técnico-gerencial à administração
pública; 15. Emissão de laudos e pareceres; 16. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento;
17. Termos de referências para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 18. Análise de projetos.
19. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como:
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 20. Sistemas de Abastecimento de Água: tratamento, sistema
de distribuição, manutenção de redes; 21. Sistemas de Esgotamento Sanitário: tratamento, sistema de
coleta, manutenção de redes; 22. Resíduos Sólidos: noções de resíduos sólidos, quanto à origem e
classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e compostagem; 23.Serviços de limpeza
urbana: varrição e capina de vias públicas, acondicionamento e transporte de resíduos.
FARMACEUTICOS/BIOQUÍMICOS
Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e Organização do Sistema Único
de Saúde. Políticas de medicamentos e Sistema Único de Saúde; Assistência Farmacêutica; Farmácia
Clínica e Atenção Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico de Paciente; Medicamentos como insumos
de saúde; Serviços Farmacêuticos; Interpretação de exames clínicos laboratoriais; Farmacoepidemiologia;
Farmacovigilância; Estudo de Utilização de Medicamentos; Farmacoeconomia; Uso Racional de
Medicamentos; Pesquisa Clínica; Farmacoterapia Baseada em Evidências; Farmacologia Geral e Clínica;
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Farmacocinética e Farmacodinâmica; Agentes Farmacêuticos e medicinais; Receptores e mecanismos de
ação; Classes Toxicidade, efeitos adversos e interações; Educação Sanitária; Assistência Domiciliar; Formas
Farmacêuticas Estéreis e Não Estéreis; Cálculo Farmacêutico; Biossegurança e Gestão Ambiental de
Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; Leis, Decretos, RDCs, Portarias,
Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados ao desenvolvimento da Farmácia; Regulação de
medicamentos; Componente básico e especializado da Assistência Farmacêutica; Microbiologia, Imunologia,
Bioquímica, Micologia, Hematologia e Citologia; Fisiopatologia; Química Farmacêutica; Farmacotécnica;
Fitoterapia; Homeopatia.
FISIOTERAPEUTAS
Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em
Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia na
Atenção Básica. Educação Popular em Saúde. Avaliação cinesioterapeutica. Doenças Neurológicas na
Infância e adulto e sua reabilitação. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do paciente
reumático – anamnese e exame físico e tratamento. Tratamento das doenças reumáticas – medicina física e
reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de Atenção ao Idoso.
Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento.
Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em fisioterapia ortopédica
e traumatológica. Próteses e órteses e reabilitação do amputado. Recursos eletrotermofototerapêuticos.
Provas de função muscular Saúde da Família. Anatomia Pulmonar e Cardíaca. Fisiologia Pulmonar e
Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos Fisioterapêuticos. Reabilitação
cardiorespiratória. Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO.
FONOAUDIÓLOGO
Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral
e escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral:
diagnóstico e intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica
nas alterações de fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos
quadros afásicos. Linguagem nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da
linguagem escrita. Etapas de aquisição da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia.
Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação:
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias,
Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema Fonatório/O Processo
Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos de Vida: da
Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia de
voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica
nas disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina.
Aleitamento materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea
neurogênica. Atuação fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento
da audição. Avaliação audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do
desenvolvimento da audição. Processamento Auditivo Central.
MÉDICO EM PROGRAMAS DA SAÚDE
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Específico: 1.
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde. 2. Promoção e
proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. 3. Identificação das fases
evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. 4.
Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. 5. Cuidados ao recém nascido
normal e condução da puericultura. 6. Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na
adolescência, na idade adulta e na velhice. 7. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico
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na atividade clínica diária. 8. Diagnostico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos
necessários. 9. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples. 10. Diagnóstico dos
problemas mais frequentes de saúde ocupacional. 11. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a
dinâmica familiar. 12. Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade.
13. Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis. 14.
Gerenciamento de serviços de saúde. 15. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção
Primária à Saúde. 16. Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referências. 17.
Estudos de prevalência e incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua
responsabilidade. 18. Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade. 19.
Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe
de saúde.
MÉDICO EM PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico:
Psicopatologia. A relação médico-paciente. A entrevista psiquiátrica. História da psiquiatria. Transtornos de
humor. Transtornos de ansiedade. Interconsulta psiquiátrica. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
Suicídio e outras emergências psiquiátricas. Transtornos psicossomáticos, dissociativos e somatoformes.
Transtornos alimentares. Transtornos relacionados a substâncias. Delírio e demências. Sexualidade humana
e seus transtornos. Transtornos da personalidade. Saúde mental pública. Psiquiatria infantil.
Psicofarmacoterapia. Psicoterapias. Psiquiatria forense e ética.
MÉDICO EM PROGRAMAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Lei nº 6.514,
de 22/12/77; Conhecimentos da Portaria nº 3214, de 08/06/78 e as Normas Regulamentadoras aprovadas NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR9, NR 13, NR 15, NR 16, NR. 17; Legislações complementares. Acidentes do
trabalho: conceitos, registro, comunicação, análise e estatística; Prevenção e controle de riscos; Proteção
contra incêndios e explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. Ergonomia. Riscos ambientais;
Doenças profissionais - identificação e medidas preventivas; L.E.R./D.O.R.T. e PAIR; Noções de saúde
mental.
MÉDICO DO TRABALHO
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática
clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Lei nº 6.514,
de 22/12/77; Conhecimentos da Portaria nº 3214, de 08/06/78 e as Normas Regulamentadoras aprovadas NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR9, NR 13, NR 15, NR 16, NR. 17; Legislações complementares. Acidentes do
trabalho: conceitos, registro, comunicação, análise e estatística; Prevenção e controle de riscos; Proteção
contra incêndios e explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. Ergonomia. Riscos ambientais;
Doenças profissionais - identificação e medidas preventivas; L.E.R./D.O.R.T. e PAIR; Noções de saúde
mental.
MÉDICO VETERINÁRIO
Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. Diretrizes gerais para a Erradicação e a
Prevenção da Febre Aftosa. Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva
Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose, Tuberculose e Leishmaniose (agente, espécies
acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico,
notificação). Principais doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos: aspectos clínicos, de
vigilância epidemiológica e de controle. Reprodução Animal: Ciclo estral dos animais domésticos.
Sincronização de cios em bovinos. Inseminação artificial de bovinos. Características anatômicas e fisiologia
do aparelho reprodutor de machos e fêmeas. Principais patologias do aparelho reprodutor de animais
domésticos e seus tratamentos. Formação, manejo e lotação de pastagens. Farmacologia e terapêutica
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veterinária: antimicrobianos, antinflamátorios, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais.
Código de ética profissional e Legislação Veterinária.
NUTRICIONISTAS
Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN); Controle Social em Saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2. Código de ética
do nutricionista. 3. Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de ação; Guias alimentares;
Promoção e educação em saúde; Alimentação saudável; Hábitos e práticas alimentares. 4. Avaliação
Nutricional de coletividades: Vigilância Nutricional – SISVAN; Métodos e técnicas de avaliação do estado
nutricional e consumo alimentar de populações; Determinantes sócio-culturais do estado nutricional do
consumo de alimentos. 5. Nutrição básica: Conceitos e propriedades; Nutrientes (definição, função, digestão,
absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). 6. Nutrição humana nos ciclos de
vida: Avaliação Nutricional (critérios e métodos); DRI’s – Recomendações nutricionais; Crianças (Pré-escolar
e escolar); Adolescentes; 7. Distúrbios do metabolismo (diabetes mellitus e obesidade); Distúrbios do trato
digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS);
Doenças hepáticas.
PSICÓLOGOS
A pesquisa científica como base para a atuação profissional. Os diferentes métodos de observação do
comportamento humano. O conceito de saúde como fenômeno multideterminado. Modalidades de
intervenção em Psicologia da Saúde. Perspectivas em Psicologia da Saúde. Comportamentos relacionados à
saúde. O processo de avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em saúde. Influências
sociais e ambientais sobre a saúde. Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS.
Vulnerabilidade e risco social de famílias e indivíduos. Desenvolvimento da autonomia dos usuários dos
Serviços Públicos. Código de ética do Psicólogo.
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Conteúdos básicos das ciências biológicas: anatomia humana; bioquímica; citologia; histologia e embriologia.
Prática da Terapia Ocupacional. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Saúde e Qualidade de Vida; Sistema
Único de Saúde - Histórico e Princípios; Níveis de Atenção à Saúde; Fundamentos da Humanização.
Princípios da Terapia Ocupacional: Perspectivas Teóricas e Práticas da Terapia Ocupacional; Métodos de
Avaliação em Terapia Ocupacional; Processos Criativos em Terapia Ocupacional; Técnicas Corporais em
Terapia Ocupacional. Tecnologias Assistivas: definição, prescrição e aplicação. Próteses e Órteses: conceito,
prescrição, avaliação e confecção. Terapia Ocupacional e abordagens no cotidiano da pessoa com
deficiência. Atividades e recursos terapêuticos em terapia ocupacional. Reabilitação psicossocial e a prática
da Terapia Ocupacional em saúde mental. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. A prática da Terapia
Ocupacional nos processos neurológicos, traumato-ortopédicos, e reumatológicos. Terapia Ocupacional
aplicada à gerontologia e geriatria. Politicas Públicas da Pessoa Idosa; Processo de Envelhecimento e
Cultura; Patologias na Velhice; Oficina de Memória para Idosos; Reabilitação Cognitiva. Ética em terapia
ocupacional. Leis e Resoluções do COFFITO.

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todas as funções
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
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vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Municipal e Constituição da República Federativa do Brasil para as funções de Agente
Administrativo, Assistente de Tecnologia da Informação, Assistente Técnico Educacional, Auxiliar de
Administração, Técnico em Segurança do Trabalho e Telefonista.
Constitucional: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da organização do
Estado (Títulos I, II e III). Tripartição de poderes na constituição brasileira: Poder, Função e órgãos.
Funções e fins do Estado. As três funções estatais. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Espécies
normativas. Iniciativa das leis. Regime constitucional dos parlamentares. Regime remuneratório. Proibições e
perda do mandato. Total da despesa do Legislativo. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
Comissões parlamentares de inquérito. Poder Executivo. Competências. Prefeito. Atribuições.
Responsabilidade. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos. Legalidade e Poder
Regulamentar. O servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos.
Estabilidade e efetividade. Conduta ética no exercício da função pública. Administração Pública: Princípios.
Administração direta e indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Lei Federal que regula o
acesso a informações de órgãos públicos - Lei 12.527/2011; Lei da Improbidade Administrativa - Lei Federal
8.429/1992. Legislação Municipal: Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages e suas alterações,
Lei Orgânica do Município de Lages.
Legislação do SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Constituição da
República Federativa do Brasil para as funções de: Agente Comunitário de Saúde, Artesão em
Programas da Saúde, Auxiliares de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Cuidador, Cuidador
Social, Facilitador de Oficinas, Instrutor de Panificação, Técnicos de Enfermagem e Técnico de
Laboratório.
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos,
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação
da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Estatuto
da Criança e do Adolescente: Lei 8069/90; Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003. Constituição da República
Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais. Do Direito e das Garantias Fundamentais. Da
organização do Estado (Títulos I, II e III).


NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
AGENTE ADMINISTRATIVO
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. 2.
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de
administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e
eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade.
Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e
externos. Relacionamento interpessoal.
Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional.
Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de
documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento.
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão,
declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de
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serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução. 4. Informática Básica: Sistema
Operacional Windows XP, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 2007,
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, Internet Explorer 7 e Outlook
Express 6, Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática. 5. Matemática:
Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de Matemática Financeira:
porcentagem, juros simples e compostos.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Ética. Cidadania/direitos humanos. Processo SaúdeDoença/determinantes/condicionantes. Visita domiciliar. Cadastramento familiar. Mapeamento e
territorialização. Estratégia de avaliação em saúde. Diagnóstico comunitário. Promoção da saúde: conceitos
e estratégias. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Educação em Saúde. Participação e mobilização
social. Estratégia saúde da família. Imunidade/Imunização. Vigilância em saúde. Saneamento. Riscos
ocupacionais. Sistemas de Informação. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Atenção Integral: à
Criança e Adolescente; Mulher e Homem e ao Idoso. Atenção Psicossocial. Comunicação em Saúde.
Planejamento em Saúde. Políticas de saúde do SUS.
ARTESÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE
Cidadania e Risco Social. Educação Social: Reinserção e Desenvolvimento Comunitário. Arte: linguagens,
materiais e conceitos. Arte-educação: propostas metodológicas. Materiais e técnicas das artes plásticas.
Volume, forma e estética. Tipos de materiais para artesanato; Artesanato regional brasileiro; Materiais
recicláveis para artesanato; Legislação Municipal para exposição de Artesanato; Materiais Tóxicos; Soma e
subtração de cores; Tipos de tintas para diferentes fins artesanais; Manipulação e diferenciação de
ferramentas básicas para artesanato.
ASSISTENTE DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, características, barramentos e
interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Dispositivos de armazenamento, de entrada, de
entrada/saída e de saída de dados. Software básico e aplicativo. Sistemas Operacionais: conceitos, Windows
7, Windows 10, BR e Linux – tipos, características, ícones, atalhos de teclado e emprego de recursos.
Formatos de arquivos e extensões. Interface Gráfica – Windows Explorer/Computador, KDE e GNOME.
Utilização dos recursos. Especificação Técnica, Configuração e Operação de microcomputadores. Execução
de procedimentos operacionais de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação.
MSOffice 2016 BR (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice/BROffice/LibreOffice (Writer, Calc e Impress) conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. Redes de
Computadores e Web. Conceitos, características, meios de transmissão, conectores, tecnologias, topologias,
terminologia, protocolos, Internet - Intranet - Extranet, modalidades e técnicas de acesso, browsers, Internet
Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari, navegação, imagens e formatos, pesquisa, atalhos de
teclado, e-mail, WebMail, MSOffice Outlook, Mozilla Thunderbird, significados, uso e emprego dos recursos.
Redes Sociais. Proteção e Segurança. Conceitos. Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de
redes e na internet, vírus, antivírus, firewall, cuidados e medidas de proteção.
ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL
1. Conhecimento da legislação da escola: matrícula, transferência, adaptação e conclusão de curso. 2.
Tipos de documentos administrativos da escola: Matrícula; Transferência; Adaptação e conclusão de
curso; Histórico Escolar, Ficha de Avaliação, Boletim Escolar, Calendário, Certificados, Diplomas, Registros e
Atas. 3. Escrituração dos documentos pertinentes à vida escolar do aluno e sua guarda. Conhecimento das
determinações legais de um Regimento Escolar. Arquivamento de documentos escolares e atualização
documental. 4. Arquivamento de documentos escolares e atualização documental. 5. CNE Parecer 16/97 CP
aprovado em 04/11/97 disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PNCP1697.pdf. 6.
Administração escolar: Autonomia e gestão escolar democrática, interação comunicativa, funções e papéis
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na administração escolar. 7. Administração e ambiente de trabalho: organização do local de trabalho.
Relacionamento interpessoal. Gerenciamento do tempo. Atendimento ao público. Organograma e
fluxograma. Protocolo e arquivo de documentos. Teorias e técnicas administrativas. Administração de
conflitos. Ética no exercício profissional. 8. Comunicação oficial: atributos básicos. Definição e finalidade
dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, mensagem, edital, ata, carta, declaração, despacho,
ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, resolução, relatório, contrato, convênio. Informática Básica:
Sistema Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente
de microinformática.
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. 2.
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de
administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e
eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade.
Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e
externos. Relacionamento interpessoal.
Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional.
Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de
documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento.
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão,
declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de
serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução. Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 10, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Conceitos, serviços e tecnologias
relacionados a internet e a correio eletrônico, noções de hardware e de software para o ambiente de
microinformática.
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO
Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde
da família. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia (Lei 11.889/2008). Biossegurança, controle de
infecção, prevenção e controle de riscos. Cárie dentária/cariologia. Dentição humana. Dieta, nutrição, saúde
bucal. Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Técnicas de escovação
supervisionada. Epidemiologia. Equipamento, material e instrumental de uso odontológico. Ergonomia, riscos
ocupacionais. Ética. Fluoretos. Identificação dos dentes. Ficha clínica. Imunidade, resistência, seres vivos.
Legislação Estadual, Municipal referente à saúde bucal. Periodontia, doenças periodontais. Prevenção das
doenças bucais. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico. Doenças transmissíveis e não
transmissíveis; Doenças da Cavidade Bucal; Política Nacional de Saúde Bucal; Especialidades
Odontológicas e Dentições Humanas.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose;
Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher;
Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso;
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família;
Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos
de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de
enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e
administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do
Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.
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CUIDADOR
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em Situação de
Rua - Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009; Política nacional para inclusão social de população em
situação de rua (ações estratégicas). Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual às crianças e
adolescentes. Violência doméstica. Direitos Humanos - princípios e diretrizes da Educação popular para
políticas públicas. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e Adolescente: Eixos estratégicos. Sistema Único de Saúde – SUS. – princípios e diretrizes. Saúde
Mental e Atenção Psicossocial. Residências Terapêuticas. Portaria 3090/2011. Estatuto do Idoso – Lei
10.741/2003.
CUIDADOR SOCIAL
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em Situação de
Rua - Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009; Política nacional para inclusão social de população em
situação de rua (ações estratégicas). Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual às crianças e
adolescentes. Violência doméstica. Direitos Humanos - princípios e diretrizes da Educação popular para
políticas públicas. Concepções de Infância: A importância do Brincar. Conselho Tutelar: Conceito e
Responsabilidades. Sistema de Garantia de Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. Fracasso
escolar: Explicações Possíveis. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - princípios e diretrizes. Sistema
Único de Saúde – SUS. –princípios e diretrizes. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do
Idoso – Lei 10.741/2003.
FACILITADOR DE OFICINAS
Serviço de Abordagem Social: Diretrizes e fundamentos; Política Nacional para a População em Situação de
Rua - Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual às
crianças e adolescentes. Violência doméstica. Direitos Humanos - princípios e diretrizes da Educação
popular para políticas públicas. Concepções de Infância: A importância do Brincar. Jogos Recreativos e
Cooperativos. Recreação e Lazer. Tipos de materiais para artesanato; Artesanato regional brasileiro;
Materiais recicláveis para artesanato; Tipos de tintas para diferentes fins artesanais; Manipulação e
diferenciação de ferramentas básicas para artesanato. Economia Criativa. Arte e sustentabilidade. Arte e
Educação Inclusiva.
INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO
Panificação: Tecnologia de Panificação. Panetone e massa de pizza. Massa folhada e Croissant. Pães: de
forma (caseiro, de centeio, etc.), pão francês e pão de hambúrguer. Boas Práticas de Fabricação. Higiene:
corporal, uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de utensílios
e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento,
descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos.
Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de armazenamento de
alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Resolução – RDC nº 216, de 15
de setembro de 2004 – Regulamento Técnico Sobre Boas Práticas para serviços de Alimentação.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema
básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade;
DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a
Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação
Permanente como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do
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trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de
biossegurança; Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções
Hospitalares (SCIH). Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais,
medidas antropométricas, preparo e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de
curativos. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional
de enfermagem.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
1. Noções sobre biossegurança em laboratório clínico. 2. Medidas de proteção anti-infecciosa. 3. Preparo do
paciente para exame. 4. Coleta de material e preparo de amostras biológicas. 5. Coleta de material e preparo
de secreções vaginal e uretral. 6. Técnicas de coloração. 7.Principais técnicas laboratoriais utilizadas no
diagnóstico e monitoramento da AIDS. 8. Principais técnicas laboratoriais utilizadas no diagnóstico de DST.
13. Registro de resultados, interpretação e relatórios.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Terminologia Técnica (Desvio, Incidente, Perigo, Risco, Acidente); Acidentes de Trabalho (Definição: técnica
e legal, Aspectos sociais e ambientais, Consequências: Trabalhador, família, empresa, Análise de acidentes,
Reabilitação Profissional, Causas, Definição, Condição Insegura, Fator humano ou pessoal, Investigação,
Comunicação de Acidentes do Trabalho, Relatórios); Princípios Prevencionistas; Teoria de Frank Bird;
Legislação e Normas (CLT, OIT, Constituição Federal, Hierarquia das Leis, Normas Regulamentadoras de
Segurança e Saúde no Trabalho do MTE, Código civil e penal, Legislação ambiental, Normas municipais e
estaduais); Leiaute de Ambientes (Mapa de abandono de área, Mapa de risco, Croquis de equipamentos de
proteção, Simbologia de cores aplicada em saúde e segurança do trabalho, Símbolos utilizados em
segurança do trabalho); Ações educativas e divulgação de informações em saúde e segurança do trabalho;
Higiene Ocupacional; Riscos (Arranjo físico, Espaço confinado, Ruído, Elétricos, Químico, Físico, Biológico,
Acidentes, Ergonômicos, Calor, Frio, Radiação, Vibração, Incêndio e Explosão, Ventilação, Máquinas e
ferramentas, Trabalho em altura, Transporte, armazenamento e movimentação de cargas, Animais
peçonhentos, Efeitos da exposição, Limites de tolerância, Controle, Medidas Preventivas); Análise de
medidas de eliminação e neutralização de riscos; Sinalização; Equipamentos de Proteção; Atribuições e
competências (SESMT, CIPA e Órgãos oficiais); Programas de Saúde e Segurança do Trabalho (PPRA,
PCMSO, PCMAT, PCA, PPR, Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais) , Fundamentos de Gestão
(Ferramentas de qualidade, Melhoria contínua, Políticas de saúde e segurança do trabalho, Sistemas de
gestão, ISO e suas aplicações, 5Ss, Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho).
TELEFONISTA
Conhecimentos básicos sobre a estrutura dos serviços públicos do Município. Comunicação e atendimento
ao público. Elementos e tipos de comunicação. Comunicação interpessoal, empatia, comportamentos na
comunicação, barreiras e regras. Tipos de atendimento, atendimento diferenciado, estímulos motivadores e
princípios básicos de qualidade do atendimento. Organização do ambiente de trabalho. Conhecimentos
básicos sobre telefone e telefonia. Funcionamento da telefonia (dispositivos, transmissão, centrais, sistemas
de discagem). Telefonia móvel celular. Telefonia pela Internet. Glossário de termos. Orientações básicas
para os serviços de telefonia.

 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todas as funções
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural;
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
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Matemática para todas as funções
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de
porcentagem e fração.
Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas:
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro),
massa, volume e capacidade.


NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde: Lei 11350/2006; Lei 8.080/1990; Lei 8.142/1990.
Processo saúde doença e seus determinantes/condicionantes. Avaliação das áreas de risco ambiental e
sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Noções
básicas de doenças Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, Febre
Amarela, Leptospirose. Formas de aprender ensinar em educação popular. Promoção de saúde: conceitos e
estratégias.
Trabalho
em
equipe/processo
de
trabalho/comunicação.
Visita
domiciliar.
Mapeamento/territorialização. Noções de vigilância em saúde.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1. Utilização de instrumentos de medição, tais como: paquímetro, especímetro, micrômetro, relógio
comparador, goniômetro, torquímetro, manômetro, vacuômetro voltímetro, amperímetro e multímetro
automotivo. 2. Conhecimentos técnicos sobre lubrificantes utilizados em automóveis e utilitários leves. 3.
Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em motores de automóveis e utilitários leves, ciclos Otto e
Diesel, seus órgãos periféricos e sistemas de lubrificação e arrefecimento. 4. Manutenção, diagnóstico e
correção de defeitos em sistemas de transmissão, suspensão, direção, freios e elétrico de automóveis e
utilitários leves. 5. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos de equipamentos e dispositivos
eletromecânicos. 6. Manutenção, diagnóstico e correção de defeitos em implementos e acessórios de
utilitários e máquinas pesadas.
MOTORISTA
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão,
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.
MOTORISTA DE ÔNIBUS
1. Legislação brasileira de trânsito. 2. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. 3. Direção defensiva. 4. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de
veículos automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. 5.
Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos
em motores de combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão,
suspensão, freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos pesados para transporte de
passageiros.

Processo Seletivo de Lages – Edital 01/2019 – Anexo III

Página 13

MOTORISTA SOCORRISTA EM PROGRAMAS DA SAÚDE
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão,
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.
MOTORISTA DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão,
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.
MOTORISTA SOCORRISTADE VEÍCULO PESADO
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão,
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.

 NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todas as funções
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural;
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
Matemática para todas as funções
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Interpretação e cálculos com ideia de
porcentagem e fração.
Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas:
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro),
massa, volume e capacidade.


NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
Organização do local de trabalho. Atividades específicas teóricas inerentes à função. Carregamento e
descarregamento de mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias
públicas e praças municipais. Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Aplicação de inseticidas e
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fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Conhecimentos gerais em ferramentaria. Materiais de
construção. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Uso adequado de EPIs. Saúde e
Segurança no Trabalho.
ARTESÃO
Tipos de materiais para artesanato; Artesanato regional brasileiro; Materiais recicláveis para artesanato;
Legislação Municipal para exposição de Artesanato; Materiais Tóxicos; Soma e subtração de cores; Tipos de
tintas para diferentes fins artesanais; Manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para artesanato.
Economia Criativa. Arte e Cidadania. Arte e sustentabilidade.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e equipamentos. Jardinagem. Pequenos reparos
de hidráulica, elétrica e alvenaria. Materiais de limpeza. Equipamento de proteção individual. Relação
interpessoal e ética profissional.
CALCETEIRO
Conhecimentos gerais das atividades relacionadas à função, noções e normas de segurança do trabalho,
higiene e comportamento. Prevenção de riscos no ambiente de trabalho; medidas de proteção individual,
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos
gerais de uso e manuseio de instrumentos/ferramentas de trabalho. Preparo e materiais utilizados. Calçadas
- Características - Técnicas utilizadas - técnicas de assentamento de pedra – restauração, nivelamento.
Noções básicas de perímetro de figuras geométricas.
CARPINTEIRO
Tipos de madeira: seleção de madeira; Estrutura dos móveis; Dicas de colagem; Uso adequado de lixa;
Manutenção da madeira; Trabalhando com chapas; Acabamento dos móveis; Traçagem; Ferramentas e
maquinaria: uso e função; Material utilizado; Prevenção de acidentes - EPIs; Meio ambiente e uso racional
dos materiais.
COZINHEIRO
Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de
utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento,
descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos.
Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de armazenamento de
alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Relação interpessoal e ética
profissional. Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 – Regulamento Técnico Sobre Boas
Práticas para serviços de Alimentação. Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento e qualidade. Uso
adequado de EPIs.
ELETRICISTA
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Confecção de instalações elétricas em
prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Noções de Segurança do trabalho:
acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos - EPIs. Normas
de higiene.
ELETRICISTA DE VEÍCULOS
Eletricidade Aplicada à Automotiva. Sistemas de Cargas e Partidas, de Iluminação e Sinalização. Injeção
Eletrônica. Instalação de Acessórios Automotivos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades.
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança:
conceito e equipamentos - EPIs. Normas de higiene.
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ENCANADOR
Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica,; Redes
Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; bombas hidráulicas; Tipos de tubulação; Tipos
de conexão; Materiais utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Noções básicas de
conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio.
Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas:
sequência corretadas operações; uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e
conservação de ferramentas e equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho.
Relacionamento humano no trabalho.
MARCENEIRO
Tipos de madeira: seleção de madeira; Estrutura dos móveis; Dicas de colagem; Uso adequado de lixa;
Manutenção da madeira; Trabalhando com chapas; Acabamento dos móveis; Traçagem; Ferramentas e
maquinaria: uso e função; Material utilizado; Meio ambiente; Normas de segurança: conceito e equipamentos
- EPIs. Normas de higiene.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES –
Conhecimentos sobre operação de roçadeiras elétricas e motosserras: precauções e regras de segurança;
manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens,
acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Uso adequado de EPIs. Saúde e
Segurança no Trabalho.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
1. Conhecimentos sobre operação de máquina pesadas (niveladora, trator de esteira, retroescavadeira e pá
carregadeira): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel, manutenção básica e
verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento,
desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e
direção defensiva. Uso adequado de EPIs. Saúde e Segurança no Trabalho. 2. Conhecimentos sobre
legislação de trânsito e direção defensiva.
PADEIRO
Panificação: Tecnologia de Panificação. Panetone e Massinha. Esfirra e massa de pizza. Massa folhada e
Croissant. Pães: de forma (caseiro, de centeio, etc.), pão francês e pão de hambúrguer. Boas Práticas de
Fabricação. Higiene: corporal, uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho.
Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento,
armazenamento, descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de
alimentos. Comportamento dentro do ambiente de produção de alimentos. Noções básicas de
armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza. Resolução –
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 – Regulamento Técnico Sobre Boas Práticas para serviços de
Alimentação.
PEDREIRO
Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Conhecimentos do
sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação de
massas; Noções de assentamento de tijolos. Normas de segurança: conceito e equipamentos - EPIs. Normas
de higiene.
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PINTOR
Preparação de Superfícies. Tintas e vernizes para pintura. Conhecimento sobre o manuseio das tintas.
Técnicas de Calefação. Técnicas de raspagens, amassamento e cobertura. Normas de segurança: conceito
e equipamentos - EPIs. Normas de higiene.
SOLDADOR
1. Noções básicas de soldagens 2. Tipos de máquinas de solda. 3. Segurança no processo de soldagem; 4.
Soldagem com eletrodo revestido – Tipos de eletrodos revestidos conforme norma AWS e ABNT e suas
aplicações. 5. Processo de soldagem MIG/MAG – Tipos de fontes de soldagem – Classificação dos arames
de soldagem conforme norma AWS – Tipos de gases de proteção. 6. Processo oxiacetilênico – Tipos de
equipamentos – Tipos de gases e acessórios. 7. Tipos de defeitos de soldagem – causas e soluções. 8.
Equipamento de proteção individual.
VIGIA
Noções de higiene e limpeza; Regras de Segurança; Relações interpessoais; Técnicas e Métodos de
Segurança e Vigilância; Prevenção de acidentes; Atitudes diante de incêndios (uso de extintores); Postura
profissional. Telefones de emergência.

Processo Seletivo de Lages – Edital 01/2019 – Anexo III

Página 17

