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 ANEXO IV

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

(AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES – AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ –
COVEIRO  -  ENCANADOR – JARDINEIRO   –  MOTORISTA DE CAMINHÃO  CAÇAMBA BASCULANTE  –
OPERADOR  DE  MÁQUINA  PERFURATRIZ  –  OPERADOR  DE  PÁ  CARREGADEIRA  –  OPERADOR  DE
MOTONIVELADORA  –  OPERADOR  DE  RETROESCAVADEIRA  –  OPERADOR  DE  TRATOR  ESTEIRA  –
PINTOR – TRATORISTA AGRÍCOLA).

Língua Portuguesa

Ortografia.  Alfabeto  da  Língua  Portuguesa  -  vogais  e  consoantes.  Artigos.  Interpretação  de  texto.
Maiúsculas e minúsculas. Orações. Sinônimos e Antônimos. Substantivos. Divisão Silábica e classificação
quanto ao número de sílabas.  Frases:  Interrogativa,  Exclamativa,  Afirmativa e Negativa.  Acentuação
gráfica. Concordância dos nomes substantivos e dos verbos. 

Matemática

Conjunto  dos  números  naturais:  quatro  operações  fundamentais.  Perímetro  e  área  de  quadrado  e
retângulo.  Possibilidades  e  raciocínio  combinatório.  Probabilidade.  Múltiplos  e  Divisores.  Números
Decimais. Números Naturais. Operações com Frações. Resolução de Problemas envolvendo as quatro
operações. Simetria. Unidade de Medidas, Comprimento, Superfície, Massa, Capacidade e Tempo. 

Atualidades/Conhecimentos Gerais sobre Arapiraca

Caracterização do Município de Arapiraca: localização e acesso, aspectos socioeconômicos,  aspectos
culturais,  aspectos  fisiográficos,  símbolos  municipais,  geologia;  Personalidades  na  Política;
Personalidades na Educação; Personalidades Sociais. Clima, relevo, vegetação, hidrografia; Patrimônios
Históricos, Artísticos, Culturais, Naturais. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

(AGENTE DE PORTARIA – AGENTE DE VIGILANTE - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – ELETRICISTA
– MOTORISTA –  MOTORISTA DE CAMINHÃO – PEDREIRO)

Língua Portuguesa 

Leitura, compreensão e interpretação de gêneros textuais/discursivos (dentre outros, receitas, charges,
bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); Encontros vocálicos e consonantais;
Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, pronome, preposição, verbo,
advérbio...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação.

Matemática 

Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e
Divisão  de  Números  Naturais;  Números  Racionais;  Sistema Monetário,  Medidas  de Comprimento  e
Tempo;  Geometria  (Ponto,  Plano,  Retas);  Figuras  geométricas.  Conjuntos.  Sistema  fracionário  e
porcentagem simples. 

Atualidades/Conhecimentos Gerais sobre Arapiraca
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Caracterização do Município de Arapiraca: localização e acesso, aspectos socioeconômicos,  aspectos
culturais,  aspectos  fisiográficos,  símbolos  municipais,  geologia;  Personalidades  na  Política;
Personalidades na Educação; Personalidades Sociais. Clima, relevo, vegetação, hidrografia; Patrimônios
Históricos, Artísticos, Culturais, Naturais. 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS –
CADASTRADOR IMOBILIÁRIO – MONITOR PSICOSSOCIAL – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – TÉCNICO EM
SOFTWARE CAD – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES)

Língua Portuguesa (Para os cargos de nível médio/técnico)

Análise e compreensão de textos,  para entender:  a língua e as variedades linguísticas,  ideia global,
argumento  principal;  elementos  da  textualidade  (clareza,  coerência  e  coesão);  elementos  que
comprometem a clareza textual; a linguagens verbal e não verbal na construção do texto; nível (formal e
informal); o texto, o parágrafo e a frase; os elementos da comunicação; a palavra e o seu significado
(sinonímia, antonímia e ambiguidade); níveis da significação (denotação e conotação); figuras e vícios de
linguagem; a natureza das mensagens e as funções da linguagem; os elementos que compõem uma
narrativa (espaço, tempo, personagem principal e secundárias, conflitos e solução); textos do cotidiano
(provérbios,  histórias  em  quadrinhos,  fábulas,  contos,  e-mail,  bilhetes,  textos;  relações  semânticas
(causalidade, temporalidade, conclusão, finalidade, adição, comparação, explicação) estabelecidas entre
parágrafos, períodos ou orações. Morfologia: estrutura e formação de palavras; elementos mórficos e
seus  significados;  classes  de  palavras  (substantivo,  verbo,  pronome,  artigo,  adjetivo,  advérbio,
preposição,  numeral,  conjunção  e  interjeição).  Sintaxe:  Frase,  oração  e  período;  tipos  de  período.
Termos  essenciais  da  oração:  sujeito  e  predicado.  Termos  integrantes  da  oração:  complementos
nominais,  complementos  verbais  (objeto  direto,  objeto  indireto,  adjunto  adverbial,  predicativo  do
objeto), agente da passiva. Termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto;
vocativo. Período simples e período composto. Colocação das palavras na oração; concordância nominal
e verbal; regência nominal e verbal, colocação pronominal. Fonologia: sons e letras, sílabas, encontros
vocálicos,  dígrafos,  encontros  consonantais,  ortografia,  regras  de  acentuação  gráfica,  pontuação
(conforme o acordo ortográfico da Língua Portuguesa).

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE ARAPIRACA  (Para os cargos de nível médio/técnico)

Caracterização do Município de Arapiraca: localização e acesso, aspectos socioeconômicos,  aspectos
culturais,  aspectos  fisiográficos,  símbolos  municipais,  geologia;  Personalidades  na  Política;
Personalidades na Educação; Personalidades Sociais. Clima, relevo, vegetação, hidrografia; Patrimônios
Históricos, Artísticos, Culturais, Naturais. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Para os cargos de nível médio/técnico)

Conhecimentos básicos sobre o uso e a administração dos sistemas operacionais  Windows e Linux.
Conhecimento de uso e administração de aplicativos básicos de automação de escritório (MS Office e
Open Office - processadores de texto e planilhas eletrônicas); Internet e Intranet: conceitos, programas
de navegação na internet e correio eletrônico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PÚBLICA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 53.311-180

CNPJ nº 12.198.693/0001-58

 

Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações; Lei 10.520/2002 e suas alterações; Lei 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal) e suas alterações; Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica do Município
de Arapiraca; Atos administrativos: Decreto, Lei, Portaria, Circular, Contrato, Convênio, Despacho, Edital,
Memorando,  Ofício,  Relatório  e  Requerimento;  Carta  Comercial,  Organograma,  Fluxograma,
Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial, Impostos e Taxas, Siglas e Abreviaturas, Formas de
Tratamento  em  correspondências  oficiais,  Tipos  de  Correspondência,  Atendimento  ao  público;
Protocolo; Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Administração de materiais: recebimento, guarda,
conservação,  distribuição,  classificação,  catalogação,  controle  e  inventário  de  estoque.  Noções  de
administração  patrimonial,  mudança  e  inovação;  Organização,  Sistemas  e  Métodos:  Sistemas
administrativos,  sistemas  de  informações  gerenciais,  departamentalização,  formulários,  manuais
administrativos,  arranjo  físico  (layout),  delegação,  centralização  e  descentralização;  Conceito  de
contabilidade  pública;  Orçamento  público,  Plano Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  Lei  de
Orçamentos  Anuais;  Despesa  pública:  conceito  e  classificação;  Empenho;  Liquidação  e  Pagamento.
Comunicação e relações públicas; 

(AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL)

Desinfecção  e  Noções  de  assepsia.  Esterilização.  Instrumental  dentário.  Noções  básicas  da  função.
Odontologia Social -atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ASB; Normas de
Biossegurança  -lavagem,  acondicionamento  e  manutenção  dos  equipamentos  odontológicos,
esterilização e desinfecção de instrumentais e moldagens. Atendimento junto à cadeira odontológica -
rotina de consulta, instrumentação, manipulação de materiais e revelação de radiografias. Programas de
prevenção de cáries. Noções de vigilância à saúde. Doenças infecciosas de interesse do ASB;  Noções de
Primeiros socorros em Odontologia. 

(AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS)

Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica do Município de Arapiraca; Atos administrativos: Decreto,
Lei,  Portaria,  Circular,  Contrato,  Convênio,  Despacho,  Edital,  Memorando,  Ofício,  Relatório  e
Requerimento;  Carta  Comercial,  Organograma,  Fluxograma,  Recebimento  e  Remessa  de
Correspondência  Oficial,  Impostos  e  Taxas,  Siglas  e  Abreviaturas,  Formas  de  Tratamento  em
correspondências oficiais, Tipos de Correspondência, Atendimento ao público; Protocolo; Arquivo e as
Técnicas de Arquivamento; Administração de materiais: recebimento, guarda, conservação, distribuição,
classificação,  catalogação,  controle  e  inventário  de  estoque.  Noções  de  administração  patrimonial,
mudança  e  inovação;  Organização,  Sistemas  e  Métodos:  Sistemas  administrativos,  sistemas  de
informações  gerenciais,  departamentalização,  formulários,  manuais  administrativos,  arranjo  físico
(layout), delegação, centralização e descentralização.

(CADASTRADOR IMOBILIÁRIO)

Análise e interpretação de relatórios, boletins de coleta de informações, mapas, orto-imagens, projetos
arquitetônicos e de parcelamento do solo; Conhecimento do Software Auto Cad. Legislação municipal:
Código  de  posturas  do  município.  Noções  sobre  mapas,  escalas  (conceito,  escala  gráfica/escala
numérica), Coordenadas geográficas (conceito de latitude, longitude, meridianos e paralelos), Métodos
clássicos de levantamento para fins cadastrais (conceitos e aplicações), IPTU: Da incidência e do fato
gerador,  dos  contribuintes  e  dos  responsáveis,  da  base de cálculo  e das  alíquotas,  da  inscrição no
cadastro imobiliário. 

(MONITOR PSICOSSIAL)
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Conhecimentos  sobre  cidadania  e  consciência  ecológica.  Família.  Convivência  e  Fortalecimento  de
Vínculos.  O  Desenvolvimento  da  Criança  e  do  Adolescente.  Cuidados  e  atenção  com  crianças,
adolescentes, adultos e idosos. Educação Social e Educação não formal. Trabalhos e oficinas em grupo e
a organização do trabalho socioeducativo. Violência, maus tratos, abuso ou exploração contra crianças,
adolescentes ou idosos. Saúde, bem-estar, higiene pessoal e cuidados corporais. Alimentação. Primeiros
Socorros.  Álcool  e  Drogas:  fundamentos,  prevenção,  abordagem,  ações.  Doenças  transmissíveis  e
nutricionais. Inclusão. Atividades de apoio e atendimento em abrigos. Conhecimento sobre atividades
socioeducativas, recreativas, laborais, artísticas e culturais. Direito das Crianças e Adolescentes. Risco e
Vulnerabilidade na Infância e na Adolescência; Adolescente Infrator. Direito dos idosos. Proteção Social
Básica. Benefícios Assistenciais. Limpeza e higiene do ambiente de convívio. 

(TÉCNICO EM SOFTWARE CAD)

Ferramentas  de  criação  layers.  Dimensionamento  do  programa.  Desenho  técnico.  Exportação  de
arquivos desenvolvidos em ambientes bidimensionais. Ferramentas de desenho. Ferramentas de edição,
cotas, plotagem, viewport, georreferenciamento, fechamento topológico, criação e edição de blocos,
textos e importação de imagens. Estilo de cota e medidas em projeto.

(TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES)

Locação e Terraplanagem: topografia (levantamento e interpretação de projeto), medidas e locação de
obras, noções de terraplanagem e movimentação de terra. Sistemas Construtivos: noções referentes a
sistemas construtivos e materiais  para os serviços de: fundações,  estruturas,  alvenarias,  coberturas,
revestimentos,  impermeabilizações,  esquadrias,  vidros,  pintura,  instalações  hidráulicas  e  elétricas.
Desenho  de  Construção  Civil:  elaboração  de  projetos  (concepção,  normalização,  interpretação  e
dimensionamento)  de  arquitetura  (plantas,  cortes,  fachadas,  detalhes  construtivos),  instalações
elétricas,  instalações  hidráulicas,  fundações  e  estrutura.  Planejamento:  noções  de  planejamento  de
obras,  elaboração  de  rede  PERT-COM  e  introdução  à  elaboração  de  orçamentos.  Materiais:
Reconhecimento dos materiais por suas características; especificação de materiais; dimensões de norma
e utilização; aço para concreto, características e desenho. Orçamento: Especificação técnica; medições e
quantificações; planilhas orçamentárias de NB 140. Segurança e Saúde no Trabalho. NR 8 –Edificações.
NR 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

(TÉCNICO EM ENFERMAGEM)

Ética  e  legislação  profissional.  Princípios  básicos  quanto  à  limpeza,  desinfecção  e  esterilização  de
materiais.  Anotações  e  registros  de  enfermagem.  Técnicas  básicas  de  enfermagem:  sinais  vitais,
termoterapia,  crioterapia,  sondagens,  aspirações,  nebulização,  uso  de  aparadeiras  e  papagaios,
oxigenoterapia,  lavagens,  banho  no  leito,  peso  mensuração,  curativos,  posição  para  exames,
alimentações  e  colheita  de  material  para  exames.  Administração  de  medicamentos  por  via  oral  e
parenteral, assistência de enfermagem em saúde pública: imunizações, teste tuberculínico, controle de
pacientes  e  de  comunicantes  em  doenças  transmissíveis  (tuberculose,  hanseníase,  cólera,  AIDS,
hepatite, meningite e leptospirose. Assistência de enfermagem ao paciente durante admissão, alta, no
transporte e pós-morte. Assistência de enfermagem ao paciente quanto à higiene, conforto e segurança.
Assistência  de  enfermagem  ao  paciente  portador  de  hipertensão  arterial,  diabetes,  hemorragia
digestiva,  cardiopatias,  neoplasias,  acidente  vascular  cerebral  e  politraumatismo.  Assistência  de
enfermagem à mulher com doença ginecológica e prevenção. Assistência de enfermagem à gestante,
parturiente e puérpera normais e patológicas. Assistência de enfermagem ao recém nascido a termo,
pré-termo e pós-termo. Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de diarreia, infecções
respiratórias,  desnutrição,  glomerulonefrite  difusa  aguda  e  síndrome  nefrótica.  Assistência  de
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enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Programa de assistência integral da saúde
da mulher e da criança (PAISMC). Monitoração das doenças diarreicas, agudas. Controle das infecções
respiratórias  agudas  (IRA).  Aleitamento  materno,  conhecimento  dos  princípios  do  SUS  (8ª  e  9ª
Conferências  Nacionais  de  Saúde);  Política  Nacional  de  Atenção Básica  (portaria  nº  2488  de 21 de
outubro de 2011); Política Nacional de Humanização-Marco teórico político e princípios norteadores-
Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS/Ministério da saúde.

NÍVEL SUPERIOR

(ASSISTENTE  SOCIAL  –  EDUCADOR  FÍSICO –  ENFERMEIRO  –  FARMACÊUTICO  –  FISIOTERAPEUTA –
NUTRICIONISTA – PSICÓLOGO)

PORTUGUÊS

Análise  e  compreensão  de  textos  de  variados  gêneros,  para  reconhecer:  o  tema  principal  e  os
secundários; a síntese do seu conteúdo global; as ideias principais e secundárias; a finalidade com que o
texto  foi  escrito;  as  características  do  gênero  ou  do  tipo  de  texto;  os  elementos  linguísticos  que
contribuem  para  a  textualidade  (coesão,  coerência,  informatividade,  intertextualidade  etc.);  as
informações explícitas e implícitas veiculadas; as características da linguagem utilizada; o uso e o efeito
de formas variantes; a função textual de elementos não verbais; os aspectos do léxico e sua contribuição
para  os  sentidos  pretendidos  pelo  autor;  o  uso  de  neologismos  e  de  empréstimos  linguísticos;  as
relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição,
condição, explicação, adição etc.) presentes no texto; as relações de sentido (sinonímia e antonímia)
entre palavras,  períodos ou parágrafos;  os níveis  da significação (denotação e conotação);  a função
textual das figuras de linguagem; o uso dos elementos que compõem uma narrativa (espaço, tempo,
personagens principal e secundárias, conflitos e solução); os aspectos morfossintáticos (valor semântico
de radicais, prefixos e sufixos; flexões (regulares e irregulares) do verbo; regência (nominal e verbal);
concordância (nominal e verbal); ordem das palavras ou expressões no enunciado); efeitos de sentido
dos sinais de pontuação; aspectos das convenções ortográficas (conforme o último Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(ASSISTENTE SOCIAL)

Debate contemporâneo sobre o Serviço Social. Relação Estado/Sociedade. Neoliberalismo e Exclusão
social. Movimentos sociais. A questão social.– Terceiro Setor. Políticas sociais. Políticas de Assistência e
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Áreas de atuação. Famílias, modalidades e questões atuais.
Políticas, diretrizes e ações na área da família, da criança e do adolescente Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso. Fundamentos teórico-metodológicos
do  Serviço  Social.  Pesquisa  social:  elaboração  de  projetos,  métodos  e  técnicas  qualitativas  e
quantitativas. Planejamento: planos programas e projetos. Avaliação de programas sociais. Estratégias e
técnicas  de intervenção:  abordagem individual,  em grupos,  em redes e  com famílias.  Fundamentos
ético-políticos. Aspectos éticos da profissão. Código de Ética Profissional do Assistente Social. Legislação
que regulamenta a profissão de Assistente Social.  Lei  Maria da Penha; Politica Nacional de Atenção
Básica em saúde- PNAB ( portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); A clinica ampliada-Ministerio da
Saúde;  Política  Nacional  de  Humanização-  Ministério  da  Saúde.  Política  Nacional  de  Atenção Básica
(portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); Política Nacional de Humanização-Marco teórico político e
princípios norteadores- Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS/Ministério da saúde; A
clinica ampliada- Ministério da saúde.
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(EDUCADOR FÍSICO)

Conceito  contemporâneo  de  Saúde;  impacto  do  exercício  físico  e  da  dieta  na  saúde  do  indivíduo;
exercício físico como prevenção de doenças hipocinéticas; exercício físico e estresse; ginástica laboral;
ergonomia; impacto de mudanças de hábitos na melhoria da qualidade de vida. Métodos e técnicas da
Educação  Física.  Didática  específica  da  Educação  Física.  Educação  Física  e  Aprendizagem  social.
Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista,
Educação  Física  Progressista  e  a  Cultura  Corporal.  Educação  Física  Escolar:  diferentes  abordagens.
Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia
do exercício. 

(ENFERMEIRO) 

Política Nacional de Atenção Básica (portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); Política Nacional de
HumanizaçãoMarco  teórico  político  e  princípios  norteadores-  Documento  Base  para  Gestores  e
Trabalhadores  do  SUS/Ministério  da  saúde;  A  clinica  ampliada-  Ministério  da  saúde,
Brasília,Janeiro,2004.  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. Sistemas
de  informação  da  atenção  básica.   Diagnósticos  de  Enfermagem  (CIPE/CIPESC).  Procedimentos  e
Técnicas básicas de enfermagem: Lavagem básica das mãos, oxigênoterapia, termoterapia, crioterapia,
bandagem, curativos limpo e contaminado,  nebulização, contenção, sinais  vitais,  retirada de ponto,
mobilização  e  administração  de  medicamentos  (conceitos,  farmacologia,  vias,  princípios,  cálculos  e
efeitos  colaterais  ou  complicações).  O  Enfermeiro  nos  programas  Ministeriais:  PNI;  Hanseníase,
Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST‟s/AIDS, Pré-natal (Baixo e alto risco), Planejamento Familiar.
Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança e do RN (pré-termo, termo e pós-termo).
Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Saúde mental no PSF;  Tratamento de feridas.
Primeiros  Socorros.  Atenção  da  equipe  de  enfermagem  na  Administração  da  assistência  de
enfermagem.   Processo de supervisão  e  instrução da equipe  de  enfermagem.  Trabalho em equipe
multiprofissional.   Politica  Nacional  de  Atenção Básica  em saúde-PNAB (portaria  nº  2488  de 21 de
outubro de 2011). A clinica ampliada-Ministerio da Saúde; Política Nacional de Humanização- Ministério
da saúde.   

(FARMACÊUTICO) 

Política Nacional de Atenção Básica (portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); Política Nacional de
HumanizaçãoMarco  teórico  político  e  princípios  norteadores-  Documento  Base  para  Gestores  e
Trabalhadores  do  SUS/Ministério  da  saúde;  A  clinica  ampliada-  Ministério  da  saúde,
Brasília,Janeiro,2004.   Fármacos  que  agem  nos  SNA  e  SNC.  Fármacos  que  atuam  sobre  os  outros
sistemas  orgânicos  (Aparelho  Respiratório,  Aparelho  urinário,  Aparelho  Digestivo,  Sistema
Cardiovascular).  Antimicrobianos / Anti-inflamatórios / Antineoplásicos. Microbiologia dos Alimentos.
Leis que regem a criação dos CFF e CRF / Atribuições do Farmacêutico. Controle de Infecção Hospitalar.
Portaria dos Medicamentos Controlados. Leis dos Genéricos. 

 (FISIOTERAPEUTA) 

Política Nacional de Atenção Básica (portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); Política Nacional de
HumanizaçãoMarco  teórico  político  e  princípios  norteadores-  Documento  Base  para  Gestores  e
Trabalhadores  do  SUS/Ministério  da  saúde;  A  clinica  ampliada-  Ministério  da  saúde,
Brasília,Janeiro,2004.  Fisioterapia  respiratória  em  UTI:  Fisiologia  pulmonar  –  gasimetria  arterial,
Insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do aparelho respiratório. Avaliação fisioterápica do
paciente crítico e Ventilação mecânica – vias aéreas artificiais: Indicações e complicações da ventilação
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mecânica,  Modos  de  ventilação  mecânica,  Desmame  da  ventilação  mecânica.  Fisioterapia  em
traumatoortopedia.  Fisioterapia  em  reumatologia.  Fisioterapia  em  angiologia.  Fisioterapia  em
neurologia.  Fisioterapia  em  hanseníase.  Fisioterapia  em  ginecologia.  Fisioterapia  em  amputados  –
Órteses e prótese. Fisioterapia em geriatria e gerontologia.  

(NUTRICIONISTA)

Energia e nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo
intermediário,  biodisponibilidade,  requerimentos,  recomendações e fontes alimentares;  Diagnósticos
Antropométricos:  padrões  de  referência/Indicadores:  vantagens,  desvantagens  e
interpretação/classificação de GARROW; Nutrição normal: definição, fundamentação e características da
dieta normal e de suas modificações; Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários: adultos,
idosos,  gestantes,  nutrizes,  lactentes,  pré-escolar  e  escolar,  adolescente  e  coletividade  sadia;
Alimentação e nutrição nos estresses fisiológicos e para grupos nutricionalmente vulneráveis; Nutrição
aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças do trato gastrointestinal, glândulas anexas,
nas  enfermidades  renais,  no  sistema  cardiovascular;  SIDA,  na  obesidade,  diabetes  mellitus  e
dislipidemias; Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, anemias
nutricionais;  Terapia Nutricional  -  Nutrição enteral e parenteral.  Interação medicamentosa; Lactário;
Alimentos funcionais; Alimentos: características organolépticas, físico-químicas, nutricionais e higiênico-
sanitárias; Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade; Métodos de avaliação e efeitos das diversas
modalidades  de  armazenamento,  pré-preparo,  preparo  e  conservação  da  qualidade  nutricional;
Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos; Fatores de conversão,
correção  e  absorção;  Higiene  e  sanitização  dos  alimentos,  utensílios  e  equipamentos;  Doenças
veiculadas  por  alimentos;  Alimentação institucional:  conceitos  básicos  da  administração geral  e  sua
aplicação a unidades de alimentação e nutrição; Unidades de Alimentação e Nutrição: Planejamento e
operacionalização de cardápios, tipos e sistema de serviço. Planejamento físico funcional, organização,
gerenciamento, administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais;
Pontos críticos de controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas; Higiene, segurança
e ergonomia no trabalho; Política Nacional de Atenção Básica (portaria nº 2488 de 21 de outubro de
2011); Política Nacional de Humanização-Marco teórico político e princípios norteadores- Documento
Base para Gestores e Trabalhadores do SUS/Ministério da saúde.

(PSICÓLOGO)

Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem; Teorias da Personalidade: M. Klein, Freud, Carl Jung,
Alfred Adler, W. Reich, Perls, Shinner, Carl Roger, Abraham Maslow; Psicoterapia individual e de grupo;
A entrevista psicológica; Etica profissional; Psicologia Social; Psicoterapia breve; Psicoterapia Corporal;
Psicopatologia;  Ludoterapia;  Psicoterapia  familiar  teoria  e  prática;  Autismo:  causas,  sintomas  e
tratamento; Política Nacional de Atenção Básica (portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011); Política
Nacional  de  Humanização-Marco  teórico  político  e  princípios  norteadores-  Documento  Base  para
Gestores e Trabalhadores do SUS/Ministério da saúde.


