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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – EDITAL 01/2019 

ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (*) 
 

1 NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 

PESO PONTOS 

 

Cargos de Nível 

Fundamental 

Língua Portuguesa 15 1,0 15 

Matemática 15 1,0 15 

Conhecimentos Gerais 10 1,0 10 

Total 40  40 

CARGOS: Auxiliar de serviços gerais; Borracheiro; Coveiro; Eletricista; Eletricista de automóveis/ 

autos; Manipulador de alimentos; Mecânico, Mecânico de automóveis,  Motorista de veículos, categoria 

D; Operador de trator de pneu/ retroescavadeira/ pá carregadeira; Operador de retroescavadeira/trator de 

esteiras; Operador de Máquinas Leves; Operador de Máquinas pesadas; Operador de Motoniveladora; 

(PATROL) e Pedreiro. 

 

Língua Portuguesa 

Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e 

de consoantes.); Sílaba: separação e classificação; Concordância verbal e nominal (regras gerais); 

Emprego, flexão e substituição de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes, advérbios; Emprego e 

flexão de verbos regulares; Acentuação gráfica e tônica; Ortografia; Emprego de maiúsculas e 

minúsculas. Grafia do m antes do p e b, h, ch/x, ç/ss, s/z, g/j, s/ss, r/rr; Fonética: vogal, semivogal e 

consoante; fonema e letra; encontros consonantais, vocálicos e dígrafos; Pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão e vírgula) e Sintaxe do Período Simples: 

termos essenciais, integrantes, acessórios. 

 

Matemática 

Conjuntos numéricos; Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; 

frações; razão e proporção; regra de três simples; Sistemas de medidas: comprimento, capacidade, massa, 

tempo; área; Perímetro de figuras planas; volume de sólidos; gráficos e tabelas e sistema monetário 

brasileiro.   

 

Conhecimentos gerais 

História do Tocantins, Geografia do Tocantins e Atualidades: Política; Cultura; Transporte; Segurança; 

Sociedade; Educação; Desenvolvimento sustentável e Ecologia.  
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2. NÍVEL MÉDIO COMPLETO  

 

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGO NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 

PESO PONTOS 

 

Cargos de Nível 

Médio 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 10 1,0 10 

Conhecimentos Gerais 15 1,0 15 

Noções de Informática 05 1,0 05 

Total 40  40 

CARGOS: Assistente administrativo; Agente de combate a endemias; Agente comunitário de saúde; 

Auxiliar de laboratório; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Turma da Educação Infantil; Auxiliar de 

Turma do Ensino Fundamental I; Cuidador social; Facilitador de oficinas; Fiscal/agente de Vigilância 

Sanitária e Fiscal de tributos. 

 

Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de texto; Níveis de significação do texto; Distinção entre variedades do 

português; Norma ortográfica; Morfossintaxe das classes de palavras; Processos de organização da frase; 

Citação de discursos; Organização do texto; Estratégias de articulação do texto e Intertextualidade. 

 

Matemática 

Fundamentos Aritméticos; Funções; Álgebra; Análise Combinatória; Probabilidade Estatística; Geometria 

Plana; Geometria Euclidiana e Espacial;  Matemática Financeira; Trigonometria. 

 

Conhecimentos gerais 

História do Tocantins; Geografia do Tocantins e Atualidades (Política; Cultura; Transporte; Segurança; 

Sociedade; Educação; Desenvolvimento sustentável; Ecologia). 

 

Noções de informática 

Conceitos de Hardware de Computador; E-mail e Internet; Pacote de Escritório; Segurança na Internet; 

Transformação Digital: Revolução Industrial 4.0; Sistemas Operacionais; Redes de Computadores e 

Redes Sociais. 

 

3. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGO NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 

PESO PONTOS 

 

 

Cargos de Nível 

Técnico 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 05 1,0 05 

Conhecimentos Gerais 05 1,0 05 

Noções de Informática 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos 15 1,0 15 
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Total 40  40 

CARGOS: Técnico em enfermagem; Técnico de segurança do trabalho; Técnico de laboratório de 

análises clínicas e Técnico em Radiologia. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de texto; Níveis de significação do texto; Distinção entre variedades do 

português; Norma ortográfica; Morfossintaxe das classes de palavras; Processos de organização da frase; 

Citação de discursos; Organização do texto; Estratégias de articulação do texto; Intertextualidade. 

 

Matemática 

Fundamentos Aritméticos; Funções; Álgebra; Análise Combinatória; Probabilidade Estatística; Geometria 

Plana; Geometria Euclidiana e Espacial;  Matemática Financeira; Trigonometria. 

 

Conhecimentos gerais 

História do Tocantins; Geografia do Tocantins e Atualidades (Política; Cultura; Transporte; Segurança; 

Sociedade; Educação; Desenvolvimento sustentável; Ecologia). 

 

Noções de informática 

Conceitos de Hardware de Computador; E-mail e Internet; Pacote de Escritório; Segurança na Internet; 

Transformação Digital: Revolução Industrial 4.0; Sistemas Operacionais; Redes de Computadores e 

Redes Sociais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Técnico em enfermagem 

Verificação e valores dos sinais vitais: Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial; Lei do exercício 

profissional: Lei 7.498 COFEN, Ética profissional: Resolução COFEN 311/2007;.  Atribuições da equipe 

e do Técnico de Enfermagem: Os limites das atividades dos profissionais de enfermagem;  Fundamentos 

de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem; Anatomia e Fisiologia: Noções dos Sistemas de 

anatomia e fisiologia humana; Noções de farmacologia: Cálculo, diluição,  administração de 

medicamentos e soluções;  Admissão, transferência, alta e óbito: Roteiro de admissão, evolução, 

transferência, alta hospitalar e cuidados pós morte; Programa nacional de imunização: Calendário de 

vacinas, vias de administração, rede de frio; Enfermagem nos exames complementares: Prontuário 

médico, anotações, evoluções e registros de enfermagem; Assistência de enfermagem em Centro-

Cirúrgico: O papel do técnico de enfermagem no Centro Cirúrgico, Humanização da assistência, 

paramentação e assepsia cirúrgica;  Central de Material estéril (CME): Limpeza, preparo, embalagem, 

esterilização/reprocessamento, armazenamento; Prevenção e controle de infecção hospitalar (CCIH). 

Assepsia da unidade e do paciente;  Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes: 

Medidas de conforto e higiene; Assistência de enfermagem: Na higiene corporal, e preparo do corpo após 

a morte;  Assistência de enfermagem na urgência e emergência: Suporte básico de vida, métodos e 

técnicas de atendimento pré-hospitalar; Ações básicas em saúde pública: Fundamentos de assistência em 

saúde da família, imunização e vigilância epidemiológica;  Caracterização, Procedimento, cuidados de 

enfermagem. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996, Forma Operacional da Assistência à 
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Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Noções biossegurança: Medidas gerais de precauções universais,  

Limpeza e desinfecção de superfícies e artigos, Lavagem das mãos e utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPIs).  Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde; Noções das 

Doenças transmissíveis, doenças de notificação compulsória, doenças preveníveis por vacinas, 

orientações aos pacientes e familiares nos casos de doenças contagiosas; Oxigenioterapia e Inaloterapia: 

Padronização, classificação, formas de administração; Enfermagem em UTI adulto. Enfermagem em UTI 

Neonatal, materno infantil e pediatria. Enfermagem ginecológica e em Centro Obstétrico. Enfermagem 

em Saúde Mental e Psiquiatria; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto, da mulher, da 

criança e do Idoso. Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Doenças transmissíveis e Infecções 

sexualmente transmissíveis (IST). 

 

Técnico de segurança do trabalho 

Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE (Ministério do 

Trabalho e Emprego): NRs 1 a 12, 15 a 18, 20,21, 23, 33 a 36; Elaboração do PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais; Higiene do Trabalho; Avaliação e controle de agentes ambientais; 

Insalubridade; Equipamentos de aferição de riscos insalubres; Riscos físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e mecânicos; Doenças profissionais e doenças relacionadas com o trabalho; Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); Mapeamento de riscos (Portaria 

n.º 25, de 29 de dezembro de 1994); Conceito técnico e legal de acidente do trabalho; Riscos e causas de 

acidentes do trabalho; Análise de acidentes; Comunicação e registro de acidentes de trabalho. 

 

Técnico de laboratório de análises clínicas 

Hematologia clínica: Acondicionamento do sangue. Métodos de coloração. Hemograma manual e por 

automação. Contagem de reticulócitos. Estudo dos esfregaços de sangue. Contagem de eritroblastos. 

Teste de falcização. Velocidade de Hemossedimentação. Provas de Coagulação. Índices hematimétricos; 

Bioquímica clínica: Anticoagulantes. Preparo de material para exame: centrifugação, aliquotagem e 

diluição. Preparo do paciente para a realização de exames. Realização de exames bioquímicos em geral  e 

noções de espectrofotometria; Microbiologia cl&iacut e;nica: Recebimento de amostras para exames 

microbiológicos. Preparo e seleção de meios de cultura. Principais técnicas de coloração. Provas de 

identificação bacteriana e teste de sensibilidade a antibióticos; Imunologia Clínica: Antígenos, anticorpos 

e interação antígeno-anticorpo “in vitro”, parâmetros e controle de qualidade dos ensaios imunológicos. 

Fundamentos e interpretação das principais reações. Citologia clínica: exame do líquido 

cefalorraquidiano; Uroanálise: Coleta e preparo de amostras de urinas. Tiras reativas em uroanálises. 

Sedimento urinário. Técnicas laboratoriais em uroanálises. Dosagens em urina de 24 horas. Depuração da 

creatinina; Parasitologia clínica: Métodos do exame parasitológico de fezes para ovos, cistos e larvas; P 

rocessos de análise laboratorial: microscopia ótica e fluorescente, automação, imunoensaios. Preparo de 

reagentes. Limpeza e cuidado com aparelhagem, utensílios e instalações de laboratório. Esterilização. 

Cuidados pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos; Biossegurança: cuidados com meio ambiente e saúde 

no trabalho, cuidados com descarte de material. Controle de qualidade: interno e externo. 

Técnico em Radiologia 

Radiologia convencional e radiologia digital; Área da radiologia relacionada a exames: Radiodiagnóstico; 

Processamento químico de Filmes; Exames contrastados; Ética e Legislação Radiológica; 

Posicionamentos radiológicos convencionais e complementares; Planos e cortes na Terminologia 

Radiológica; Proteção Radiológica; Equipamentos e Acessórios em Diagnóstico por Imagem e Física das 

Radiações.  
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3. NÍVEL SUPERIOR 

 

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGO NÍVEL SUPERIOR 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

DISCIPLINA Nº DE 

QUESTÕES 

PESO PONTOS 

 

 

Cargos de Nível 

Técnico 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Matemática 05 1,0 05 

Conhecimentos Gerais 05 1,0 05 

Noções de Informática 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos 15 1,0 15 

Total 40  40 

 

CARGOS: Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Médico; 

Médico Clínico Geral/Plantonista; Nutricionista; Odontólogo; Orientador social; Orientador social; 

Professor Nível II (formação mínima em Pedagogia e/ou Normal Superior); Professor Nível Superior 

(formação em Pedagogia ou NS); Professor Nível II (formação em Inglês); Professor Nível II (formação 

em Educação Física); Psicólogo; Secretário Executivo dos Conselhos socioassistenciais/municipais; 

Técnico de vigilância socioassistenciais e Técnico de Nível Superior dos sistemas socioassistenciais. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa 

Compreensão e interpretação de texto; Níveis de significação do texto; Distinção entre variedades do 

português; Norma ortográfica; Morfossintaxe das classes de palavras; Processos de organização da frase; 

Citação de discursos; Organização do texto; Estratégias de articulação do texto e Intertextualidade. 

 

Matemática 

Divisão Proporcional; Equações do 1º Grau e Problemas; Equações do 2º Grau e Problemas; Fatoração 

Algébrica; Porcentagem; Produtos Notáveis; Proporção; Razão; Regra de Três (simples e composta); 

Raciocínio Lógico; Elementos de teoria dos conjuntos e Análise combinatória e Probabilidade. 

 

Conhecimentos gerais 

História do Tocantins, Geografia do Tocantins e Atualidades: Política; Cultura; Transporte; Segurança; 

Sociedade; Educação; Desenvolvimento sustentável e Ecologia.  

  

Noções de informática 

Conceitos de Hardware de Computador; E-mail e Internet; Pacote de Escritório; Segurança na Internet; 

Transformação Digital: Revolução Industrial 4.0; Sistemas Operacionais; Redes de Computadores e 

Redes Sociais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Assistente Social 
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Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com alterações dadas pela Lei nº 

12.696, de 25 de julho de 2012; Resolução Nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS; 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; NOB/SUAS 2005, PBF, BPC, PNAS; Sistema Único de 

Saúde – SUS; Lei 8080, livro o que é o SUS, PNAB ;  Código de Ética do Assistente Social ; Bolsa 

Família; Lei da regulamentação da profissão; Estatuo Maria da Penha e Estatuto do Idoso, código de ética 

da profissão, Estatuto do idoso e Lei Maria da Penha. Parâmetros do CFESS de atuação do Assistente 

social na saúde e na política de assistência social.  

 

Educador Físico  

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs; O Lúdico como Ferramenta Pedagógica. Cultura Corporal do 

Movimento; Estética, Autoestima e Consumo; Benefícios da Atividade Física; Educação Física Inclusiva; 

Primeiros Socorros em Educação Física; Lutas; Dança como Manifestação Cultural (Brasileira e 

Tocantinense); Esportes como Práticas Educacionais; Desvios Comportamentais: anorexia, bulimia e 

vigorexia. Desvios Posturais na Fase Infantil e Adolescente. Desenvolvimento Motor. Conhecimentos 

Básicos de Anatomia, Cinesiologia, Fisiologia e Fisiologia do Exercício; História da Educação Física no 

Brasil e Metodologia e Organização do Ensino da Educação Física. 

 

Professor de Nível II de Educação Física 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs; O Lúdico como Ferramenta Pedagógica. Cultura Corporal do 

Movimento; Estética, Autoestima e Consumo; Benefícios da Atividade Física; Educação Física Inclusiva; 

Primeiros Socorros em Educação Física; Lutas; Dança como Manifestação Cultural (Brasileira e 

Tocantinense); Esportes como Práticas Educacionais; Desvios Comportamentais: anorexia, bulimia e 

vigorexia. Desvios Posturais na Fase Infantil e Adolescente. Desenvolvimento Motor. Conhecimentos 

Básicos de Anatomia, Cinesiologia, Fisiologia e Fisiologia do Exercício; História da Educação Física no 

Brasil e Metodologia e Organização do Ensino da Educação Física. 

 

Enfermeiro 

Introdução à enfermagem: Fundamentos de enfermagem, Código de ética e legislação profissional 

regulamentado pelo Conselho Federal de Enfermagem; Programa nacional de imunização: Calendário de 

vacinas, vias de administração, rede de frio; Estatística e enfermagem: Noções de estatística aplicadas à 

Enfermagem; Políticas Públicas de Saúde no Brasil; Reforma Sanitária Brasileira, Epidemiologia, Pacto 

pela Saúde, Decreto 7508/11, Financiamento em Saúde. Atenção á saúde da criança: Crescimento e 

desenvolvimento, nutrição infantil;  Doenças diarreicas agudas (DDA), Doenças respiratória na infância.  

Atenção à saúde do adulto: Doenças cardiológicas, doenças endócrinas, doenças respiratórias, doenças 

gastrointestinais, doenças cutâneas, DST/Aids, Doenças crônicas não transmissíveis – DCNT;. 

Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica: Período Pré, Trans e Pós-operatório;  Central de 

Material estéril (CME): Prevenção e controle de infecção hospitalar, limpeza, preparo, embalagem, 

esterilização/reprocessamento, armazenamento;  Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

Sistema Único de Saúde: Princípios, diretrizes e legislação. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996, Forma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002;  Assistência de enfermagem em 

ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus: crises hiper e hipo glicêmicas, hemorragia digestiva. 

Traumatismo crânio encefálico. Acidentes com animais peçonhentos, Enfermagem em psiquiatria; 

Noções de farmacologia: Cálculo, diluição e administração de medicamentos; Biossegurança: 

Desinfecção, antissepsia, assepsia, processamento de artigos; Limpeza e desinfecção de superfícies; 

Administração dos serviços de enfermagem: Administração de materiais de enfermagem, normas, rotinas 

e manuais, elaboração e utilização na enfermagem; Organização dos serviços de enfermagem: Estrutura e 
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funcionamento dos serviços de enfermagem;  Estratégias, legislação, linhas de cuidado e redes de atenção 

à saúde no SUS e atuação nos principais programas e estratégias do Ministério da Saúde: Política 

Nacional de Atenção Básica: Estratégia Saúde da Família; Rede Cegonha; Rede de Urgência e 

Emergência; Programa de controle de hanseníase e tuberculose;  Programa de saúde da criança e 

adolescente;  Programa de DST/AIDS; Programa de Saúde do Homem;  Programa em Saúde do Idoso; 

Programa Academia da Saúde; Unidade de Pronto Atendimento;  Programa de Controle do Câncer; 

Programa de Controle do Tabagismo; Vigilância em Saúde: Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica; Assistência de Enfermagem às Urgências e Emergências 

Clínicas, Cirúrgicas e Traumáticas; Assistência de Enfermagem em Clínica Médica: Diante dos principais 

distúrbios em saúde do adulto; Política Nacional de Promoção da Saúde: Diretrizes, Estratégias e 

implementação; Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem: Resolução no 314/94 do Conselho Federal 

de Enfermagem, Exame físico, Procedimentos de Enfermagem e Segurança do Paciente: Protocolos 

Nacionais de Segurança do Paciente; Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

 

Farmacêutico 

Farmacologia - Conceitos e princípios gerais em farmacologia (farmacocinética e farmacodinâmica); Uso 

Racional de Medicamentos; Peculiaridades e Avaliação Farmacológica em Pacientes pediátricos, adultos 

e idosos; Farmacologia Clínica; Farmacovigilância; Farmacologia do Sistema Nervoso Central e 

Autônomo; Farmacologia Aplicada aos Processos de Dor e Inflamação; Antibioticoterapia; Fármacos que 

atuam no Sistema Digestório e Respiratório; Fármacos que atuam no Sistema Circulatório, 

Hematopoiético e no Controle da Glicose Sanguínea; Assistência Farmacêutica no Sistema Único de 

Saúde. Assistência Farmacêutica Hospitalar, Manipulação de medicamentos em Farmácia Hospitalar. 

Legislações e requisitos técnicos envolvidos no gerenciamento, e aquisição de fármacos; Seleção, 

Programação, Aquisição e Armazenamento de Medicamentos; Administração farmacêutica. Gestão de 

Estoque; Sistema de distribuição de medicamentos em Farmácia Hospitalar; Política Nacional de 

Humanização do SUS. Portaria SVS/MS nº 344/1998. . 22.5 Resolução RDC ANVISA nº 

10/2010.Portaria SVS/MS nº 344/1998. 22.4 Resolução RDC ANVISA/MS nº 81/2008. 22.5 Resolução 

RDC ANVISA nº 10/2010. 22.6 Resolução RDC ANVISA nº 14/2010. 22.7 Resolução RDC ANVISA nº 

18/2010 e suas alterações. 

 

Fisioterapeuta 

Legislação e código de ética; Saúde da família; Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia 

desportiva; Fisioterapia cardiorrespiratória; Fisioterapia respiratória; Neurofisiologia; Fisioterapia 

intensiva; Fisioterapia – conhecimento global; Gasometria; Ventilação mecânica invasiva e não invasiva e 

Anatomia humana e seus sistemas.  

 

Médico Clínico Geral/ Plantonista 

Insuficiência Cardíaca e Coronariana; Doenças Pulmonares em geral; Síndrome Nefrótica; Doenças 

Metabólicas (Diabetes Mellitus); Hipertensão Arterial. Doenças da Tireoide; Anemias; Acidentes 

Vasculares Cerebrais; Doenças Músculo – Esqueléticas; Doenças Vasculares Periféricas; Doença Péptica. 

Doenças Hepáticas; Infecções na Prática Médica; Colagenoses; Problemas de saúde mental: ansiedade; 

drogas: uso, abuso e dependência; Transtornos do sono; Saúde do trabalhador: doenças relacionadas ao 

trabalho; legislação relacionada à saúde ocupacional, propedêutica clínica, exames complementares 

básicos e principais métodos de imagem; Fundamentos de farmacologia e terapêutica aplicada; 

Subsistema integrado de atenção à saúde do servidor público federal– SIASS; Exames médicos periódicos 

dos servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e Manual de perícia 

oficial em saúde do servidor público federal. 
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Nutricionista 

Fundamentos em nutrição e nutrientes: absorção, digestão e metabolismo, classificação de macro e 

micronutrientes (funções, interações, necessidades e recomendações), propriedades, biodisponibilidade, 

fontes alimentares e interação; Definições de alimentação e nutrição, generalidades e classificação. 

Nutrição nos ciclos da vida: gestação, lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice; Tratamentos 

Dietoterápicos no diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças hepáticas, obesidade, doenças 

crônicas, oncologia e entre outras; Prescrição dietética, planejamento de cardápio e adequação nutricional. 

Políticas públicas e legislação na área de alimentação e nutrição. Nutrição em Saúde Pública: noções de 

epidemiologia das doenças nutricionais, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. 

Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública; NASF (Núcleo de apoio à saúde da 

família) e práticas de promoção à saúde; Código de ética da profissão. Higiene e segurança alimentar, e 

legislações aplicadas; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário; 

Planejamento e produção de refeições em Serviços de Alimentação; Alimentação Coletiva; Alimentação 

Escolar; Administração de serviços de alimentação; Técnica Dietética; Características organolépticas, 

seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Sistema de análise de perigos em 

pontos críticos de controle – APPCC; Vigilância e Legislação Sanitária e Guias alimentares. 

 

Odontólogo 

Biossegurança: controle de infecção no trabalho odontológico; Epidemiologia: conceitos, aspectos 

biológicos e sociais, investigação epidemiológico, índices epidemiológicos; Modelos de atenção 

odontológica; a promoção de saúde bucal como estratégia de organização de serviços; Promoção de saúde 

bucal: métodos e técnicas; Flúor: mecanismo de ação, uso e toxicologia; Cariologia: diagnóstico, 

patologia e desenvolvimento de cárie dental; Semiologia: ficha clínica, métodos e técnicas de exame; 

Estomatologia: diagnóstico e tratamento das manifestações na cavidade bucal; Cirurgia menor em 

odontologia; Exodontia: indicações, contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações; 

Urgências e emergência, Traumatismos dentoalveolares: diagnóstico e tratamento; Princípios gerais de 

radiologia e interpretação radiológica; Oclusão: princípios, diagnóstico e tratamento;. Radioproteção; 

Anestesiologia: técnicas, soluções anestésicas, prevenção e tratamento de acidentes anestésicos; 

Terapêutica: mecanismo de ação e uso dos principais grupos farmacológicos na clínica odontológica, 

pacientes com necessidades especiais; Dentística: princípios gerais, técnicas restauradoras e materiais 

dentários; Endodontia: conceitos, diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais, 

traumatismos; Periodontia: epidemiologia, etiopatogenia das enfermidades periodontais, tratamento; 

Odontopediatria: diagnóstico e plano de tratamento do paciente infantil, procedimentos em clínica 

odontológica infantil; Ética profissional. 

 

Orientador social 

Brasil Contemporâneo; A trajetória da Assistência Social no Brasil: da Constituição de 1988 aos diais 

atuais e Noções Básicas da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva Sistema único de 

Assistência Social. 

 

Professor Nível II (formação em Pedagogia ou NS) 

Concepções e teorias Pedagógicas; Trabalho e Educação; Ensino; Legislação Educacional; Políticas 

Públicas Educacionais: financiamento e avaliação.  Educação Básica; Níveis e Modalidades de Ensino: 

educação infantil,  ensino fundamental e ensino médio, educação de jovens e adultos.  Gestão 

Educacional: Planejamento, projetos. O Plano Nacional de Educação. Plano Estadual de Educação. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96.   Projeto Político Pedagógico; Plano de ensino. 

Avaliação da aprendizagem. O processo ensino aprendizagem. Relação professor/aluno. 
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Professor Nível Superior 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/1996 atualizada (Título I – Da Educação; 

Título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional; Título III – Do Direito à Educação e do Dever de 

Educar; Título IV – Da Organização da Educação Nacional; Título V – Dos Níveis e das Modalidades de 

Educação e Ensino; Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares;  Capítulo II – Da Educação 

Básica; Seção I – Das Disposições Gerais; Seção II – Da Educação Infantil; Seção III – Do Ensino 

Fundamental; Seção IV – Do Ensino Médio; Capítulo IV – Da Educação Superior;  Capítulo V – Da 

Educação Especial.  Plano Nacional de Educação-9PNE)- Lei nº 13.005/ 2014 (Diretrizes; Instâncias de 

Monitoramento e Metas). Constituição Federal /1988 - Capítulo III – Da Educação (Art.205 a Art.2014); 

Base Nacional Comum Curricular –BNCC (Princípios; Competências; Base Legal). Projeto Político 

Pedagógico (Princípios, finalidade). Pedagogia da autonomia (Paulo Freire) saberes  necessários à prática 

educativa de um professor. 

 

Professor Nível II (formação em Inglês) 

Reading Comprehension; Nouns: a) formation of plurals; b) countable/uncountable nouns; Articles; 

Pronouns; Adjectives;  Adverbs;  Prepositions and phrasal verbs;  Numbers; English idiomatic 

expressions;  Verbs tenses and forms;  Present continuous; Word order;  Time expressions; Vocabulary 

and false friends; The Possessive (Genitive) Case;  Metodologias e abordagens do ensino da Língua 

Inglesa;  Técnicas de leitura e tradução em Língua Inglesa (Scanning, Skimming, Inferência textual e 

lexical). 

 

Psicólogo 

Código de ética e resoluções do Conselho Federal de Psicologia; Psicopatologia; Teorias da 

personalidade: Psicanálise; Gestalt; Sistêmica e Cognitivo-Comportamental; Avaliação psicológica e 

Psicodiagnóstico; Psicologia e saúde mental; Técnicas psicoterápicas e Psicologia do Desenvolvimento e 

da Aprendizagem. 

 

Secretário Executivo dos Conselhos Socioassistenciais/Municipais 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS; O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seus 

desdobramentos; A Tipificação Nacional dos serviços socioassistenciais e das necessidades que surgem 

da prática e do cotidiano profissional; A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos das SUAS; A 

Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS e Controle social na gestão do trabalho no SUAS; Lei 8.742/93 – 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Portaria n°148/2006, estabelece normas, critérios e 

procedimentos para o apoio à gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único de Programas 

Sociais do Governo Federal no âmbito dos municípios, e cria o Índice de Gestão Descentralizada do 

Programa. 

 

Técnico de vigilância socioassistenciais 

Lei Orgânica de Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social, Normas Operacionais 

Básicas, Cadastro Nacional do SUAS-CadSUAS, Macroatividades da vigilância Socioassisstencial. 

 

Técnico de Nível Superior dos sistemas socioassistenciais 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS; O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seus 

desdobramentos; A Tipificação Nacional dos serviços socioassistenciais e das necessidades que surgem 

da prática e do cotidiano profissional; A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos das SUAS; A 

Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS e Controle social na gestão do trabalho no SUAS. 
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DA RELAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS COBRADAS NO CERTAME E AS 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

Em atendimento às Leis Municipais, segue abaixo a explicação resumida da relação entre as disciplinas 

cobradas no certame e as atribuições dos cargos.  

 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Língua Portuguesa 

O conteúdo programático avaliará a competência do candidato em relação à linguagem que lhe possibilite 

resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no 

mundo letrado. Portanto, o candidato deve ser capaz de ler e interpretar textos de diversos gêneros e 

conhecer normas básicas da gramática normativa da Língua Portuguesa.  
 

Matemática 

O conteúdo programático avaliará a competência do candidato para leitura e escrita de números, a 

resolução de operações fundamentais, o conhecimento de sistemas de medidas, as formas e espaço e a 

organização de informações, pelo estabelecimento de vínculos com os conhecimentos adquiridos, para 

que resolvam situações-problema que envolvam a Matemática em seu cotidiano.  
 

Conhecimentos gerais 

O conteúdo programático de Conhecimentos Gerais tem como finalidade avaliar o conhecimento do 

candidato em relação à História e a Geografia do Tocantins, assim como, dos assuntos mais importantes 

que acontecem no Brasil e no mundo atualmente. 
 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO E SUPERIOR 

 

 

Língua Portuguesa 

O conteúdo programático de Língua Portuguesa concentra-se na capacidade do candidato na interpretação 

de textos de diversos gêneros aprofundarão a discussão sobre o texto, tanto no que diz respeito à estrutura 

(organização/ relação de ideias e aspectos linguísticos quanto à sua significação no mundo social). 

Verificar-se-á a leitura por meio do reconhecimento dos elementos estruturados no texto e pela relação 

interpretativa construída a partir dele, relacionando-os aos aspectos de natureza histórica, social, política, 

econômica e cultural. Também será avaliado o conhecimento do candidato acerca da Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa.  

 

Matemática 

O conteúdo programático reúne conceitos, relações entre os conceitos, procedimentos de cálculo e de 

resolução de problemas na área de Matemática. Espera-se que o candidato seja capaz de mobilizar o 

conhecimento sobre esses conteúdos na resolução de problemas de complexidade apropriada ao nível de 

ensino médio, formulados seja em contextos matemáticos, seja em aplicações de Matemática. 

 

Conhecimentos gerais 
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O conteúdo programático de Conhecimentos Gerais tem como finalidade avaliar o conhecimento do 

candidato em relação à História e a Geografia do Tocantins, assim como, dos assuntos mais importantes 

que acontecem no Brasil e no mundo atualmente. 

 

Noções de informática 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de conhecer os diferentes tipos de memórias 

de um computador; entender, diferenciar e utilizar um pacote de escritórios com softwares de edição de 

textos, planilha eletrônica, confeccionador de slides e cliente de e-mail; diferenciar os periféricos de 

entrada e saída de um computador; saber navegar na internet através dos browsers e protocolos utilizados 

e manusear os campos de um e-mail; entender aspectos de segurança na internet; compreender aspectos 

da transformação digital e revolução industrial 4.0; diferenciar os sistemas operacionais e suas utilizações 

nos diversos tipos de computadores que temos atualmente; compreender o funcionamento básico de uma 

unidade de processamento (computador) diferenciar os tipos de redes de computadores; conhecer as redes 

sociais atuais e saber diferenciar suas utilizações. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NIVEL TECNICO 

 

Técnico em enfermagem 

O conteúdo programático versa sobre procedimentos para o atendimento da população no domicílio, na 

comunidade e na Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo de urgência, emergência ou ações de prevenção. 
 

Técnico de segurança do trabalho 

O conteúdo programático aqui apresentado versa sobre temas de diversas situações da área de segurança 

do trabalho. O objetivo do programa é direcionar os candidatos ao um estudo focado e especifico para sua 

área de atuação. Portanto, serão abordados assuntos significativo, atuais e relevantes da segurança do 

trabalho. 

 

Técnico de laboratório de análises clínicas 

O conteúdo programático desta especialidade avaliará a capacidade do candidato de executar atividades 

de laboratório relacionadas a análises clínicas, realizando exames simples, auxiliando os trabalhos de 

apoio a estas tarefas para possibilitar o diagnóstico ou prevenção de doenças. Portanto, o conteúdo deste 

programa versará sobre questões que atinjam esses objetivos. 

Técnico em Radiologia 

O conteúdo programático desta especialidade versa sobre a capacidade do candidato em operar as 

máquinas de raio-x e procedimentos de radioterapia adotando métodos e técnicas de melhorias nos 

âmbitos tecnológico e técnico, entre outros, respeitadas a formação, legislação profissional e 

regulamentos do serviço. Também se espera que o candidato tenha conhecimento sobre os  cuidados que 

visam à segurança dos pacientes e também pessoal, ao operar os equipamentos. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NIVEL SUPERIOR 

 

Assistente Social 

O conteúdo programático visa basicamente, verificar a capacidade do candidato em prestar serviços 

sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres, serviços e 

recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos 

sociais em diferentes áreas de atuação profissional; desempenhar tarefas administrativas e articular 
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recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Orientar 

indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições. 

 

Educador Físico  

 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato na área  para elaborar,  planejar, desenvolver e 

executar aulas de educação física tanto teóricas como práticas,  assim como mensurar o conhecimento 

prático para tais ocorridos durante uma aula prática de educação física, levando em consideração a 

promoção da saúde em relação a fase de desenvolvimento motor de cada indivíduo, e buscando evitar a 

especialização precoce no esportes atrapalhando o pleno desenvolvimento corporal na idade escolar. 
 

Professor de Nível II de Educação Física 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato na área  para elaborar,  planejar, desenvolver e 

executar aulas de educação física tanto teóricas como práticas,  assim como mensurar o conhecimento 

prático para tais ocorridos durante uma aula prática de educação física, levando em consideração a 

promoção da saúde em relação a fase de desenvolvimento motor de cada indivíduo, e buscando evitar a 

especialização precoce no esportes atrapalhando o pleno desenvolvimento corporal na idade escolar. 

 

Enfermeiro 

O conteúdo programático para essa categoria profissional visa avaliar a capacidade do candidato em 

desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, execução  e avaliação do serviço de 

assistência de enfermagem na unidade. Também deve ser capaz de realizar procedimento de enfermagem 

em geral, visitar domicílios, coletar material para exames. 

 

Farmacêutico 

O conteúdo programático apresenta parâmetros avaliativos para verificar a capacidade do candidato na 

elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnicas legais relacionadas com atividades, 

fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; assessoramento à fiscalização 

sanitária e técnica de órgãos públicos, laboratórios, setores ou estabelecimentos, em que se pratiquem 

extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e 

análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; assessoramento à 

fiscalização sanitária e técnica bem como a farmácia básica. 
 

Fisioterapeuta 

 

O conteúdo programático para essa categoria profissional avalia a capacidade do candidato ao tratar de 

sequelas deixadas por doenças como a meningite e doenças reumáticas. Avaliar e reavaliar o estado de 

saúde de doentes e acidentados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de 

acidentes vascular /cerebral e outros; ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e 

pós-parto.  Prestar atendimento à pessoas com membros amputados; fazer relaxamento, exercícios e jogos 

com pacientes portadores de problemas psíquicos. 

 

Médico Clínico Geral/ Plantonista 

O conteúdo programático versa sobre a capacidade do candidato de conhecer as leis que regem o Sistema 

Único de Saúde (SUS), conhecer as bases para o diagnóstico e controle de enfermidades. Realizar as 

atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias da Atenção Básica, definidas na Norma 

Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001/01. Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva.  
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Nutricionista 

O conteúdo programático versa sobre a capacidade do candidato em planejar e elaborar cardápios em 

geral; planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios, necessários à composição dos cardápios; 

identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor 

cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; elaborar programas de alimentação 

básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas 

atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura.  
 

Odontólogo 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato em realizar levantamento epidemiológico para 

traçar o perfil de saúde bucal da população; diagnóstico de saúde da comunidade/município. O candidato 

deve conhecer Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 e na Norma 

Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS 2001/02).  Efetuar atendimentos odontológicos de 

acordo com diagnósticos realizados anteriormente.  
 

Orientador social 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato em desenvolver atividades socioeducativas e 

de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e 

famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 

fortalecimento da função protetiva da família. 

 

Professor Nível II (formação em Pedagogia ou NS) 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato em elaborar proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; cumprir horários estipulados para aulas e planejamentos; realizar avaliações 

sobre o desempenho dos alunos; articular atividades que envolvam as famílias dos discentes e a 

comunidade; realizar atividades que promovam o trabalho dos professores em equipe. 
 

Professor Nível Superior 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de planejar e ministrar aulas; elaborar do 

projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I; realizar  

atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; zelar pela conservação e manutenção 

de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedecer às normas administrativas 

concernentes as atividades do órgão de atuação; integrar a equipe de educação na Unidade Escolar. 

 

Professor Nível II (formação em Inglês) 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de elaborar a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da 

saúde física e psíquica dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; realizar avaliação e seu desenvolvimento profissional; articular atividades da escola com as 

famílias e a comunidade.  
 

Psicólogo 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de planejar orientar e executar de atividades 

nas áreas clínica, educacional, do trabalho e social; exercer atividades relacionadas com treinamento de 

pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; 

aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional 

do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, respeitando a diversidade de 
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concepções; providenciar ou aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, 

familiar ou de outra natureza. 
 

Secretário Executivo dos Conselhos socioassistenciais/municipais 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de administrar o fluxo de informações e 

encaminhamentos de documentos; assessorar as comissões especiais e permanentes e gerenciar e 

organizar o conselho municipal. 
 

Técnico de vigilância socioassistenciais 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato de produzir, sistematizar, analisar e 

disseminar informações relativas ao tipo, quantidade e qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial de um determinado território; produzir, sistematizar, analisar e a disseminar informações 

que geram conhecimento sobre as condições de vida da população, perfil das famílias e indivíduos 

usuários ou potenciais usuários da política de assistência social 
 

Técnico de Nível Superior dos sistemas socioassistenciais 

O conteúdo programático avalia a capacidade do candidato em realizar as visitas domiciliares para 

averiguação cadastral e fiscalização, atender e encaminhar as famílias para outros serviços e tratar 

denúncias de irregularidades. 
 


