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ANEXO III -  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

Cargos de Nível Superior e Técnico 
  
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes 
linguísticas. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica e emprego indicativo 
da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Classes de palavras: Substantivos e 
adjetivos: morfologia e flexões de gênero, número e grau. Artigos definidos e 
indefinidos. Numerais. Pronomes: classificação, emprego e colocação pronominal. 
Verbos: emprego dos modos e tempos. Preposições: relações semânticas 
estabelecidas pelas preposições e locuções prepositivas. Conjunções: classificação e 
relações estabelecidas por conjunções e locuções conjuntivas. Termos da oração: 
identificação e classificação. Processos sintáticos de coordenação e subordinação. 
Classificação dos períodos e orações. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Vocabulário: sentido literal e figurado de palavras. Figuras de 
linguagem. 
  
Conhecimentos Gerais: Aspectos sociais, históricos, geográficos, culturais, políticos e 
econômicos sobre o Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de 
comunicação sobre política, economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e 
relações internacionais. Noções gerais sobre democracia, globalização, direitos 
humanos e diversidade cultural. Informações básicas sobre o Estado do Paraná e o 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
  
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema 
Métrico Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples e Composta). 
Porcentagem. Equações do 1º Grau. Equações do 2º Grau. Áreas de Figuras Planas. 
Noção de Função. Progressões Aritmética. Progressão Geométrica. Juros (Simples e 
Compostos). Análise Combinatória. Probabilidade. 
  

Cargos de Nível Médio 
  
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Variantes 
linguísticas. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Emprego dos sinais 
de pontuação. Classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos definidos e 
indefinidos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e 
interjeições. Morfologia e flexões de gênero, número e grau. Termos da oração: 
identificação e classificação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 



 

 

verbal. Vocabulário: sentido literal e figurado de palavras. Sinônimos e Antônimos. 
Figuras de linguagem. 
  
Conhecimentos Gerais: Aspectos sociais, históricos, geográficos, culturais, políticos e 
econômicos sobre o Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de 
comunicação sobre política, economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e 
relações internacionais. Informações básicas sobre o Estado do Paraná e o Município 
de Marechal Cândido Rondon. 
  
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.Sistema 
Métrico Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples e Composta). 
Porcentagem. Equações do 1º Grau. Equações do 2º Grau. Áreas de Figuras Planas. 
Noção de Função. Progressões Aritmética. Progressão Geométrica. Juros (Simples e 
Compostos). Análise Combinatória. Probabilidade. 
  

Cargos de Nível Fundamental 
  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de textos. Linguagem oral e linguagem 
escrita, formal e informal. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. 
Emprego dos sinais de pontuação. Classes de palavras: substantivos, adjetivos, verbos, 
artigos definidos e indefinidos. Concordância nominal e verbal. Singular e plural. 
Masculino e feminino. Vocabulário. Sinônimos e Antônimos. 
  
Conhecimentos Gerais: Aspectos sociais, históricos, geográficos, culturais, políticos e 
econômicos sobre o Brasil e o mundo. Atualidades divulgadas nos principais meios de 
comunicação sobre política, economia, sociedade, cultura, educação, tecnologia e 
relações internacionais. Informações básicas sobre o Estado do Paraná e o Município 
de Marechal Cândido Rondon. 
  
Matemática: Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Sistema 
Métrico Decimal. Razão. Proporção. Regra de Três (Simples). Porcentagem. Áreas de 
Figuras Planas. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Cargos de Nível Superior 
 

Analista Técnico: DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos princípios fundamentais. Dos direitos 
e garantias fundamentais. Da organização do Estado. Da organização político-
administrativa. Da União. Dos Estados Federados. Dos Municípios. Do Distrito Federal e 
Territórios. Da Organização dos Poderes. Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do 
Poder Judiciário. Da Administração Pública. Das finanças públicas. Da ordem econômica 
e financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. 
Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público 
(Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração 
pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de 



 

 

contas especial. CONTABILIDADE PÚBLICA: Finanças públicas na Constituição de 1988. 
Atividade financeira do Município: conceitos, características e finalidades. Orçamento 
Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação e 
princípios orçamentários. Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e 
pagamento. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Arquiteto: Projeto de arquitetura: métodos e técnicas de desenho e projeto. 
Programação de necessidades físicas das atividades. Noções de topografia e condições 
do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções 
vizinhas. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Princípios 
e normas relacionados à acessibilidade arquitetônica. Gestão democrática e 
planejamento participativo. Relações do planejamento com o desenho e o projeto 
urbano. A paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. Infraestrutura urbana. 
Legislação urbanística municipal: códigos de obras, uso e ocupação do solo, 
zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do solo. Sistemas estruturais e 
construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e 
estrutura metálica. Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de 
construções públicas. Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, 
fachadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, habitação popular. 
Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de obras. 
Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos: noções sobre 
impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso. 
Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD 2000. Lei Orgânica do Município 
de Marechal Cândido Rondon. 
 
Enfermeiro: Introdução à Enfermagem. Origem e evolução da Enfermagem. 
Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em Saúde e Enfermagem. Aspectos 
legais e éticos do exercício da Enfermagem. Técnicas básicas de Enfermagem. O 
ambiente de trabalho. Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos 
distúrbios do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, 
imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. 
Suporte básico de vida em emergências. Atendimento inicial ao politraumatizado. 
Atendimento na parada cardiorrespiratória. Atuação da Enfermagem em 
procedimentos e métodos diagnósticos. Atuação de Enfermagem em Centro Cirúrgico e 
em Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria. Saúde da Criança e 
do Adolescente. Controle de infecção hospitalar. Conceitos fundamentais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Engenheiro Agrônomo: Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos, 
capacidade de uso dos solos, métodos de conservação do solo, adubos, corretivos, 
adubação e calagem. Fitotecnia: técnicas de cultivos de grandes culturas, de culturas 
olerícolas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, fronteiras agrícolas 
fitogeográficas brasileiras, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de sementes. 
Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola, defensivos agrícolas, manejo e 



 

 

controle integrado de doenças, pragas e plantas daninhas, receituário agronômico. 
Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo, semeadura, 
plantio, pulverização, cultivo e colheita, tratores e tração animal. Silvicultura: estudo e 
exploração de florestas naturais, reflorestamento, influência da floresta no ambiente. 
Tecnologia pós-colheita de grãos e sementes: secagem, beneficiamento e 
armazenagem. Energia. Construções e instalações rurais. Uso da água. Hidrologia e 
hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação. Drenagem. Manejo de bacias hidrográficas. 
Agrometeorologia e climatologia. Topografia/cartografia e geoposicionamento e 
geoprocessamento. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Engenheiro Civil: Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e 
madeira), fundações, instalações elétricas e hidro-sanitárias. Elaboração de termos de 
referência e projetos básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação-
exaustão, ar-condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio. Compatibilização de 
projetos. Especificação de materiais e serviços: caderno de encargos. Planejamento e 
programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, 
BDI e encargos sociais – levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma 
físico-financeiro – PERT-COM e histograma de mão de obra. Operação e controle de 
obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras. Construção: organização 
do canteiro de obras – execução de fundações (diretas e profundas). Estruturas de 
contenção. Alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e 
impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, 
esgoto, eletricidade e telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de 
recursos (medições, emissão de fatura etc.), controle de materiais (cimento, agregados 
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de 
execução de obras e serviços, traços e consumo de materiais. Noções de irrigação, 
pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de hidráulica, de hidrologia e 
geotecnia. Legislação e engenharia legal. Noções de segurança do trabalho, principais 
NBRs. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Engenheiro Florestal: Ecologia florestal: Caracterização ambiental. Ecossistemas 
marginais. Sucessão ecológica. Análise de vegetação. Recuperação de áreas 
degradadas. Mecanização e exploração florestal: Equipamentos de exploração florestal. 
Exploração de baixo impacto. Planejamento da exploração. Estradas e ramais de 
exploração. Pátio de estocagem. Elaboração de projetos técnicos de exploração 
florestal. Proteção florestal: Incêndios: causas, efeitos e prevenção; combate a 
incêndios florestais. Técnicas de conservação do solo. Manejo em solos de várzea e 
terra firme para fins conservacionistas. Erosão. Práticas conservacionistas. Inventário 
florestal: Inventário piloto. Processos de amostragem. Planejamento de inventários 
florestais. Elaboração de projetos de inventários florestais. Implantação, condução e 
manejo de povoamentos florestais: Sementes e viveiros florestais. Plantio: preparo de 
área, espaçamento, adubação, desbaste, limpeza, desrama. Ordenamento florestal: 
rotação, cortes e planejamento de desbastes. Silvicultura tropical: Classificação dos 
sistemas silviculturais. Tratamentos silviculturais aplicados à regeneração natural. 
Planejamento da regeneração de povoamentos florestais. Sistemas agroflorestais: 
Tipos de sistemas. Espécies recomendadas para sistemas agroflorestais. Utilização de 



 

 

culturas intercalares como base do sistema. Importância para a pequena propriedade. 
Manejo de florestas tropicais: Estágio atual do manejo florestal. Princípios básicos do 
manejo de florestas tropicais. Estudo de diversidade. Utilização das florestas 
secundárias. Normas e regulamentos dos planos de manejo. Indústria e tecnologia de 
madeira: Planejamento de serraria. Maximização do aproveitamento. Utilização de 
madeira serrada. Classificação de madeira. Industrialização de madeira laminada, 
compensada e aglomerada. Política e legislação agrária: Aspectos socioeconômicos e 
ambientais. Políticas e administração pública de ambientes. Política de 
desenvolvimento florestal. Instrumentos para gestão ambiental. Zoneamento 
ambiental. Avaliação de impacto ambiental. Elaboração e avaliação de projeto: Seleção 
de projetos para investimento. Elaboração e conteúdo básico de projetos. Projetos de 
florestamento e/ou reflorestamento. Análise de projetos de estudos ambientais e 
PCAs. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Farmacêutico: Farmacologia: classificação das drogas; classificação das formas 
farmacêuticas; vias de administração de fármacos; absorção, distribuição, 
biodisponibilidade, biotransformação e eliminação; mecanismo de ação de fármacos. 
Farmacotécnica: soluções, xaropes, suspensões, emulsões, formas farmacêuticas 
nasais, formas farmacêuticas oftálmicas, formas farmacêuticas auriculares, pomadas, 
cremes, pastas, géis, pós, grânulos, cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos, 
injetáveis, supositórios, óvulos e aerossóis. Assistência Farmacêutica: seleção e 
padronização de medicamentos e correlatos; programação; aquisição; armazenamento 
e estocagem; controle de estoque de medicamentos; princípios de 
farmacoepidemiologia e farmacovigilância; dispensação ambulatorial e atenção 
farmacêutica. Legislação sanitária e profissional relativa a Farmácia: Código de Ética; 
Política Nacional de Medicamentos; Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Medicamentos Genéricos; 
Medicamentos Controlados; Boas Práticas na Manipulação de Medicamentos e Boas 
Práticas em Farmácias e Drogarias. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fiscal Fazendário: DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos princípios fundamentais. Dos 
direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado. Da organização político-
administrativa. Da União. Dos Estados Federados. Dos Municípios. Do Distrito Federal e 
Territórios. Da Organização dos Poderes. Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do 
Poder Judiciário. Da Administração Pública. Das finanças públicas. Da ordem econômica 
e financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. 
Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público 
(Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração 
pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de 
contas especial. CONTABILIDADE PÚBLICA: Finanças públicas na Constituição de 1988. 
Atividade financeira do Município: conceitos, características e finalidades. Orçamento 
Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação e 
princípios orçamentários. Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e 



 

 

pagamento. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fonoaudiólogo: Audiologia: Anatomofisiologia da audição; desenvolvimento normal da 
audição e da linguagem; avaliação auditiva no adulto e na criança: audiometria tonal e 
vocal, imitanciometria, avaliação auditiva infantil, processamento auditivo central 
(fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão 
de casos); triagem auditiva em crianças e escolares; saúde auditiva do trabalhador; 
avaliação eletrofisiológica - emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo; prótese 
auditiva; implante coclear; otoneurologia. Linguagem: anatomofisiologia da linguagem; 
fundamentos da lingüística; distúrbios de fala e linguagem; avaliação, classificação, 
diagnóstico diferencial, e terapêutica. Motricidade Orofacial: anatomofisiologia 
relacionada à motricidade orofacial; crescimento e desenvolvimento maxilofacial; 
desenvolvimento e funções do sistema estomatognático; acompanhamento 
fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal, disartrofonia, 
paralisia facial, encefalopatia crônica da infância, dispraxia e disfagia (avaliação, 
classificação, diagnóstico, tratamento e gerenciamento), inter-relação das áreas de 
motricidade orofacial,disfagia e voz. Voz: eufonia, disfonia e saúde vocal; teorias da 
fonação; definição e classificação dos transtornos de voz; voz e os ciclos da vida: 
embriologia e desenvolvimento da laringe; avaliação e tratamento das disfonias; 
avaliação e treinamento da voz profissional; avaliação e tratamento de voz para 
indivíduos com surdez; avaliação acústica da voz; avaliação e tratamento das seqüelas 
na voz, fala e deglutição de pacientes das cirurgias de cabeça e pescoço; relações 
funcionais entre voz, deglutição e motricidade orofacial; procedimentos pré e pós-
operatório imediato nas microcirurgias laríngeas; qualidade de vida na disfonia e na 
disfagia; protocolos de acompanhamento e aderência do paciente. Conceitos 
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de 
Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Auditor: Perícia e auditoria médica. Auditoria na visão hospitalar. Auditoria em 
materiais e medicamentos. Auditoria em cobrança de equipamento médico-hospitalar. 
A enfermagem e a auditoria. Medicina de grupo e auditoria na cobrança de honorários 
médicos. Auditoria no SUS e órgãos governamentais. A auditoria médica na visão do 
consultor. Código de Ética Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Médico Sanitarista: Noções de Epidemiologia e Vigilância Ambiental. Comportamento 
epidemiológico das doenças e agravos à saúde, de interesse municipal, estadual e 
federal. Transição epidemiológica e demográfica. Diretrizes operacionais, normas 
técnicas e padrões de procedimentos no campo da Vigilância Epidemiológica. Dados e 
indicadores de natalidade, mortalidade e morbidade. Interpretação de dados de forma 
a orientar ações e agravos à saúde. Calendário de vacinação das doenças 
imunopreveníveis. Mecanismos de controle e notificação de doenças infecciosas e 
parasitárias. Saneamento básico e saneamento ambiental. Vigilância da qualidade da 
água para consumo humano. Poluição atmosférica e sonora. Risco e controle 
ambiental. Vigilância Nutricional e de Alimentos. Produção, armazenagem, distribuição 



 

 

e qualidade dos alimentos. Apresentação de produtos e qualidade dos alimentos. 
Apresentação de produtos alimentícios expostos ao comércio. Condições nutricionais 
da população em geral. Enfermidades transmitidas por alimentos. Condições higiênico-
sanitárias dos estabelecimentos de saúde e outros de uso coletivo. Código de Ética 
Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Clínico Geral: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, 
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma 
brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica. Embolia pulmonar. Pneumonias e 
abcessos pulmonares. Doença pulmonar intersticial. Hipertensão pulmonar. Doenças 
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos 
tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas 
paratireoides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, 
colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios 
hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de 
uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Código de Ética 
Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Pediatra: Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da 
população infantil de uma comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de 
assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. Planejamento e execução de 
programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarreia/TRO, Imunização, 
Aleitamento materno). Relação médico-família-criança. Problemas comuns do 
ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. Crescimento 
e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e 
metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-
nascido. Patologias do aparelho digestivo. Doenças infectocontagiosas e parasitárias 
em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato urinário. 
Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas 
dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina 
do adolescente. Urgências em pediatria. Código de Ética Profissional na Medicina. 
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Ginecologista e Obstetra: Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor 
pélvica e dismenorreia. Doenças sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias. 
Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias 
benignas e malignas. Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias 
do útero. Doença inflamatória pélvica. Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, 
anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, 



 

 

puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia ginecológica. Endometriose. Câncer 
de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. 
Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia 
infanto-puberal. Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias pós-parto. 
Síndromes hemorrágicas na gravidez. Amniorexe prematura. Parto prematuro. 
Cesariana. Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na 
gravidez. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Ultrassom em obstetrícia. 
Doenças infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Toco traumatismos maternos. 
Passagem transplacentária de drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na 
gravidez. Patologia do sistema amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médico-
legais e éticos da obstetrícia. Ginecologia e Obstetrícia Baseada em Evidência. Código 
de Ética Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Ortopedista: Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura 
da coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações: expostas e fechadas. Retardo 
de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. 
Deslocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. 
Artrite e Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores 
ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite 
e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco 
intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior. Conceitos 
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de 
Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Anestesista: Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. 
Sistema urinário. Sistema digestivo. Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias 
moduladoras. Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório. 
Reposição e transfusão. Preparo pré-anestésico. Anestesia inalatória e venosa. Física e 
anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia 
dos anestésicos locais. Bloqueios subaracnoídeos, peridural e periféricos. Anestesia e 
sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em 
obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria, neurocirurgia, urologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia 
torácica, em urgências e em geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos 
diagnósticos. Anestesia e sistema cardiovascular. Recuperação anestésica. 
Complicações da anestesia. Choque. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização e 
terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor. Código de Ética Profissional na Medicina. 
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Cardiologista: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do 
aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, 
medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. 
Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. 



 

 

Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença 
de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. 
Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. 
Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias 
sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. Código de Ética 
Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Psiquiatra: Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de 
comportamento decorrentes do uso de substancias psicoativas. Esquizofrenia, 
transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor. Transtornos neuróticos, 
relacionados ao estresse e transtorno somatoforme. Síndromes comportamentais 
associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de personalidade e 
de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento 
psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente 
ocorrendo na infância e adolescência. Código de Ética Profissional na Medicina. 
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Geriatra: Teorias do envelhecimento. Aspectos biológicos e fisiológicos do 
envelhecimento. Prevenção e promoção da saúde. Geriatria básica. Exames 
complementares e instrumentos de avaliação. Déficit cognitivo. Demências. 
Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência 
urinária e fecal. Iatrogenia e farmacologia em geriatria. Hipertensão arterial sistêmica, 
arritmias, doença arterial periférica e doenças da carótida. Aterosclerose. Fatores de 
risco cardiovascular. Doenças cerebrovasculares: acidente vascular cerebral 
isquêmico/hemorrágico. Síndromes parkinsonianas. Tremor essencial. Doença de 
Parkinson. Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Embolia 
pulmonar e tuberculose. Esofagite de refluxo, gastrites, úlceras péptica e gástrica, 
insuficiência hepática, diarréia e constipação intestinal. Hiperplasia prostática. 
Prostatite. Disfunção erétil. Osteoporose, osteomalácia, osteoartrose, artrite 
reumatóide e doença de Paget. Diabetes mellitus. Doenças da tireóide. Síndrome 
plurimetabólica. Obesidade. Neoplasias. Doenças dermatológicas. Anemias e doenças 
mieloproliferativas. Nutrição. Infecções e imunizações. Doenças dos órgãos dos 
sentidos. Sono no idoso. Reabilitação. Cuidados paliativos ao final da vida. Estatuto do 
idoso. Código de Ética Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Médico Endocrinologista: Hipotálamo e Hipófise. Diabetes Insipidus. Pan 
hipopituitanismo. Tumores hipofisário secretantes. Tumores hipofisários não 
secretantes. Neuro-Endocrinologia. Tireóide Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. 
Tireoidites. Carcinoma da Tireóide. Bócio multionodular e nodular/tóxico e atóxico. 
Provas de função tireoideana. Paratireóide: Hipoparatireoidismo. 
Hiperparatireoidismo. Hiperecalcemias. Adrenal. Síndrome Cushing. Insuficiência 
Adrenal. Hiperplasia Adrenal Congênita. Feocromocitoma. Hiperaldosteronismo. 
Hipoaldosteronismo. Tumores Adrenais. Gônadas. Hipogonadismo. Anomalias do 



 

 

Desenvolvimento Sexual. Hirsutismo. Amenorréia. Ginecomastia. Pâncreas: Diabetes 
Mellitus. Cetoacidose Diabéticas: Coma Hiperosmolar. Obesidade. Dislipidemias. Erros 
Inatos do Metabolismo. Código de Ética Profissional na Medicina. Conceitos 
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de 
Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Urologista: Sistemas de distúrbios do trato urinário. Exame físico do trato 
urinário. Refluxo vésico-ureteral. Infecção urinária. Moléstia sexualmente transmitida. 
Calculose urinária. Câncer de bexiga, pelve e ureter. Neoplasias renais. Neoplasias da 
próstata. Prostatites. Tumores genitais. Bexiga neurogênica. Insuficiência renal crônica. 
Doenças do pênis e uretra masculina. Impotência sexual. Infertilidade. Hipertensão 
arterial renovascular. Noções sobre terapia de substituição da função renal. Código de 
Ética Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Médico Veterinário: Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais 
domésticos. Histologia de animais domésticos. Imunologia veterinária. Patologia dos 
animais domésticos. Doenças infecciosas e parasitárias dos animais de companhia e de 
produção. Enfermidades de notificação obrigatória. Métodos de diagnóstico das 
enfermidades infecciosas e parasitárias. Desenvolvimento de programas sanitários para 
controle e(ou) erradicação de enfermidades de interesse médico veterinário. Clínica 
médica de animais de companhia, de produção e selvagem. Clínica cirúrgica de animais 
de companhia, de produção e selvagem. Anestesiologia de animais de companhia, de 
produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal (legislação). Uso de 
antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças 
transmitidas por alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de alimentos de 
origem animal (legislação). Programas sanitários vigentes. Vigilância sanitária 
internacional. Papel da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). Bioterismo. 
Manejo dos animais. Principais doenças dos animais. Biossegurança. Código de Ética 
Profissional na Medicina. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Nutricionista: Nutrição humana básica: digestão, absorção, transporte, metabolismo, 
biodisponiblidade, excreção, classificação, função, fontes, carências e toxicidade de 
macro e micronutrientes, água, eletrólitos e fibras. Necessidades e recomendações 
nutricionais para indivíduos: planejamento e avaliação. Avaliação e diagnóstico do 
estado nutricional do indivíduo saudável ou enfermo nos ciclos da vida: conceitos e 
métodos, inquéritos dietéticos, antropometria, composição corporal, avaliação 
laboratorial dos parâmetros nutricionais e imunológicos, semiologia nutricional, 
balanço nitrogenado, balanço energético. Prognóstico nutricional e avaliação 
nutricional subjetiva global. Guias alimentares para a população brasileira e 
alimentação saudável nos ciclos da vida. Educação nutricional. Modificações da dieta 
normal e dietas especiais com finalidades terapêuticas. Nutrição funcional, 
antioxidante e imunonutrição. Nutrição no exercício físico e no esporte. Terapia 
nutricional enteral e parenteral em crianças, adultos e idosos: indicação, 
contraindicação, características, prescrição, monitorização, complicações. Noções de 
epidemiologia clínica e bioestatística. Epidemiologia e vigilância nutricional. 



 

 

Fisiopatologia nutricional e dietoterapia. Desnutrição e carências nutricionais. 
Obesidade. Transtornos alimentares. Diabetes e outras doenças endócrinas e 
metabólicas. Cardiovasculopatias e síndrome metabólica. Doenças do aparelho 
digestório. Nefropatias. Alergias e intolerâncias alimentares. Enfermidades Transmitidas 
por Alimentos (ETA). Características e efeito das diferentes modalidades terapêuticas e 
investigação diagnóstica sobre o estado e necessidades nutricionais: procedimentos 
cirúrgicos, diálise, interação drogas e nutrientes, quimioterapia e radioterapia, exames 
bioquímicos e de imagem. Técnica dietética aplicada à nutrição clínica. Conceitos 
fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do Município de 
Marechal Cândido Rondon. 
 
Procurador Jurídico: DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos princípios fundamentais. Dos 
direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado. Da organização político-
administrativa. Da União. Dos Estados Federados. Dos Municípios. Do Distrito Federal e 
Territórios. Da Organização dos Poderes. Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do 
Poder Judiciário. Da Administração Pública. Das finanças públicas. Da ordem econômica 
e financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. DIREITO CIVIL. Ato jurídico: 
modalidade e formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e 
fraude à lei. Prescrição: conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. 
Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, 
indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações de pagamento – Objeto 
e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito 
de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; 
comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.. Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de Março de 
2015): Das Normas Processuais Civis. Das Normas Fundamentais e da Aplicação das 
Normas Processuais. Da Função Jurisdicional. Da Jurisdição e da Ação. Dos Limites da 
Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional. Da Competência Interna. Dos 
Sujeitos do Processo.  Das Partes e dos Procuradores. Do Litisconsórcio. Da Intervenção 
de Terceiros. Dos Atos Processuais. Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos 
Processuais. Da Comunicação dos Atos Processuais. Da Tutela Provisória. Da Formação, 
da Suspensão e da Extinção do Processo. Do Procedimento Comum. Dos Processos nos 
Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais. Da Ordem dos Processos 
e dos Processos de Competência Originária dos Tribunais. Dos Recursos. Disposições 
Finais e Transitórias. DIREITO TRIBUTÁRIO. Normas tributárias presentes na 
Constituição Federal: Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de 
tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos 
impostos dos Municípios.  Código Tributário Nacional: Competência tributaria. 
Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. 
Administração tributaria. DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos 
administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e administração 
indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade 
Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa. 
Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. DIREITO DO 
TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO.. Sujeitos da relação de emprego. 
Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador; sucessão de 
empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de 



 

 

trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. 
Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo 
do trabalho. Lei dos consórcios. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Professor de Educação Física: Fundamentos da Educação Física. Objetivos da Educação 
Física. Medidas e avaliação em Educação Física. Desenvolvimento motor e sua 
aplicação em programas de Educação Física. Anatomia e fisiologia do exercício. 
Qualidade de Vida. Lazer e Recreação. Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da 
Educação Física escolar. Esportes e regras oficiais. Recreação Escolar. Anatomia e 
fisiologia do exercício. Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento escolar: 
importância e etapas do planejamento (diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica). Lei Orgânica do Município de 
Marechal Cândido Rondon. 
 
Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental: Noções básicas sobre a atividade 
docente. Tendências pedagógicas e suas manifestações na prática educativa. Princípios, 
características e fundamentos dos referenciais curriculares. Organização da prática 
educativa. Planejamento escolar: importância, etapas do planejamento, diagnóstico, 
objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. A 
escola como um espaço em transformação: escola tradicional e escola contemporânea. 
Elementos transformadores da escola e suas inter-relações: sociedade, cultura, 
conhecimento e processo ensino-aprendizagem. Diferenças individuais: fatores 
determinantes e habilidades cognitivas. O desenvolvimento dos conceitos científicos na 
infância. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Psicólogo: A psicologia como ciência. Diferentes escolas, campos de atuação e 
tendências teóricas. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Psicopatologia e o 
método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. 
A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. 
Psicologia Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de 
trabalho. Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e 
técnicas psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Terapia na saúde mental. Psicologia 
do desenvolvimento. Psicologia da aprendizagem. Psicologia familiar: criança e 
adolescente. Tratamento psicoterápico de portadores de HIV. Psicologia institucional e 
processo grupal. Código de ética profissional do psicólogo. Política Nacional de 
Planejamento Familiar. Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).  
Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 

 
Cargos de Nível Técnico 

 
Técnico de Enfermagem: Noções de anatomia e fisiologia humana. Fundamentos de 
enfermagem: técnicas básicas; cálculo e dosagem de medicações. Enfermagem 
médico-cirúrgica. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Atuação da 
enfermagem na Central de Material. Noções de desinfecção e esterilização. Métodos 



 

 

de controle, seleção e preparo de material para esterilização. Assistência de 
enfermagem a pacientes com doenças crônico-degenerativas: diabetes, hipertensão 
arterial, doenças renais, doenças respiratórias. Assistência de enfermagem a pacientes 
com doenças transmissíveis. Enfermagem materno-infantil: assistência da enfermagem 
à saúde da mulher; pré-natal, parto e puerpério; prevenção do câncer-uterino; 
planejamento familiar; assistência de enfermagem à saúde da criança; cuidados do 
recém-nascido; aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais 
frequentes na criança. Noções de Vigilância à Saúde. Conceito e tipo de imunidade. 
Programa de imunização. Doenças de notificação compulsória. Assistência de 
enfermagem em urgências e emergências. Noções de primeiros socorros. Ética e 
legislação. Visita domiciliária, ações educativas e assistência de enfermagem ao idoso. 
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Técnico de Informática: Sistemas Operacionais: definição e conceitos básicos de 
utilização do Windows, Linux e Mac OS. Sistemas de Arquivos. Funcionalidades e 
compatibilidade. Compartilhamento de arquivos. Partições, Backup e Formatação. 
Hardware e Software: conceitos básicos de arquitetura de computadores. 
Componentes de hardware e periféricos diversos. Tipos de Software: versões e 
compatibilidade com os Sistemas Operacionais. Licenças de Software. Anti-malware. 
Configuração de Software de Correio Eletrônico. Configuração de Software de 
Armazenamento. Manutenção preventiva e corretiva. Instalação de programas em 
ambientes administrativos (navegadores, leitores de mídia, leitores de documento, 
editores de documentos, editores de material gráfico). Redes de Computadores. 
Modelo TCP/IP e Protocolos de Comunicação. Modelo OSI. Tecnologias de Rede. 
Equipamentos de Rede. Cabeamento Estruturado. Internet e Intranet. Redes sem fio. 
Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Técnico em Meio Ambiente: Ciências Ambientais. Noções de Geologia. Tecnologia 
Ambiental. Hidráulica. Topografia. Saneamento. Fundamentos do Saneamento. 
Instalações Hidro-sanitárias. Saneamento Ambiental. Materiais de Construção. 
Materiais Aplicados. Controle Ambiental. Ciências e Saneamento. Administração e 
Controle da Qualidade Ambiental. Ecologia e Impacto Ambiental. Sistema de Limpeza 
Urbana. Projetos em Meio Ambiente. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Técnico em Radiologia: Morfologia Humana e Anatomia Radiológica. Normas de 
Radioproteção. Fundamentos de Dosimetria e Radiobiologia. Efeitos Biológicos das 
Radiações. Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada. Técnicas 
Radiográficas em Mamografia. Técnicas Radiográficas em Exames Contrastados em 
Adultos e Pediatria. Técnicas Radiográficas com Intensificador de Imagem no Bloco 
Cirúrgico. Técnicas Radiológicas em Exames de Raios-X Convencional em Adultos. 
Técnicas Radiológicas em Exames de Raios-X Convencional em Pediatria. 
Processamento de Imagens Analógicas e Digitais. Conduta Ética dos Profissionais da 
Área de Saúde. Princípios Gerais de Segurança no Trabalho. Física das Radiações. 
Acessórios Utilizados na Execução de Técnicas Radiológicas. Conhecimento das 
Atribuições do Supervisor das Técnicas Radiológicas. Tipos de aparelhos radiográficos: 



 

 

funcionamento, vantagens e desvantagens. Administração dos recursos materiais. 
Exames radiológicos: incidências de rotina e complementares e anatomia associada. 
Conceitos fundamentais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 

 
Cargos de Nível Médio 

 
Agente Municipal de Trânsito: Legislação de Trânsito. Determinações do Código de 
Trânsito Brasileiro quanto à formação do condutor. Exigências para categorias de 
habilitação em relação ao veículo conduzido. Documentos do condutor e do veículo 
(apresentação e validade). Sinalização viária. Penalidades e crimes de trânsito. Direitos 
e deveres do cidadão. Normas de circulação e conduta. Regras gerais de 
estacionamento, parada e circulação. Infrações e penalidades referentes à 
documentação do condutor e do veículo. Estacionamento, parada e circulação. 
Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de 
circulação. Meio ambiente. Direção defensiva: conceito, condições adversas, como 
evitar acidentes, cuidados com os demais usuários da via, estado físico e mental do 
condutor e situações de risco. Noções de primeiros socorros: sinalização do local do 
acidente, acionamento de recursos em caso de acidentes, verificação das condições 
gerais de vítimas e cuidados com vítimas. Lei Orgânica do Município de Marechal 
Cândido Rondon. 
 
Assistente Administrativo: Noções básicas sobre Administração. Desenvolvimento 
organizacional. Conhecimento de arquivos, protocolo, almoxarifado e relações 
humanas. Comunicação e expressão. Redação de cartas, ofícios e memorandos. 
Conhecimentos básicos de informática: Pacote Office. Noções de Direito: direitos e 
garantias fundamentais. Ato administrativo: conceito, requisito, atributos, classificação, 
espécie e invalidação. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). Ética profissional. 
Noções de atendimento ao público. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
 
Assistente de Consultório Dentário: Noções das rotinas de um consultório dentário. 
Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias e 
documentações. Esterilização de materiais. Limpeza e desinfecção do meio ambiente. 
Conhecimento dos instrumentos utilizados nas práticas odontológicas. Materiais 
dentários: indicação, proporção e manipulação. Preparo de bandeja. Medidas de 
proteção individual. Noções de microbiologia e parasitologia. Doenças transmissíveis 
mais comuns na prática odontológica. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de 
trabalho. Higiene dentária, técnicas de escovação supervisionada, anatomia e fisiologia 
da cavidade bucal. Relações humanas no trabalho e ética profissional. Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fiscal de Obras: Normas para a elaboração de projetos e execução de obras, em seus 
aspectos técnicos, estruturais e funcionais, de construção, reconstrução, reforma, 
ampliação ou demolição. Padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de 
todas as edificações. Projetos de edificações de modo a permitir o acesso, circulação e 
utilização por pessoas portadoras de deficiências. Condições de estabilidade, segurança 



 

 

e salubridade do imóvel, suas edificações e equipamentos. Documentos exigidos para 
aprovação do projeto arquitetônico e licenciamento de obras. Utilização de andaimes e 
tapumes. Normas técnicas para a execução de obras e edificações. Normas e 
procedimentos para instalação da cerca energizada, fundações e estruturas, paredes e 
pisos e coberturas, fachadas, coberturas e beirais, iluminação e ventilação dos 
compartimentos, portas, instalações sanitárias, corredores e circulações, escadas e 
rampas, dos estacionamentos e acesso de veículos. Instalações Hidráulicas. Instalações 
de Esgotos Sanitários. Instalações para Escoamento de Águas Pluviais e de Infiltração. 
Instalações elétricas, telefônicas, de ar condicionado, de gás, de equipamentos de 
proteção contra incêndio, de elevadores e de equipamentos em geral. Código Civil: 
Direitos de Vizinhança. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fiscal de Posturas: Código de Posturas do Município. Parcelamento do solo 
(loteamento, desmembramento e fracionamento de lotes). Controle de acesso a 
prédios e serviços públicos e particulares para deficientes, idosos, gestantes e pessoas 
acompanhadas de crianças de colo. Ocupação de imóveis públicos e particulares (com 
ou sem construção). Atividade de proteção da Saúde Pública Autorizações e Licenças 
Urbanísticas. Alvará de Localização. Licença para Edificar (conceito, procedimentos, 
alteração do projeto). Licença para Reforma e Reconstrução. Licença para Demolições. 
Controle sobre o uso e ordenamento do solo. Sinalização de vias e obras públicas. 
Patrimônio Histórico. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fiscal Sanitário: Microbiologia e Segurança Alimentar. Curva de crescimento 
microbiano. Coloração de Gram. Microrganismos gram-positivos e gram-negativos. 
Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Enfermidades Transmitidas por 
Alimentos: Toxinfecção alimentar. Boas Práticas de Fabricação. Tecnologia de 
Alimentos. Métodos de conservação de alimentos. Alterações em alimentos. 
Conhecimento sobre doenças infecciosas e parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, 
dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, 
filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, 
malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, 
tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Lei 
Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Fiscal de Tributos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos princípios 
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado. Da 
organização político-administrativa. Da Administração Pública. Das finanças públicas. 
Dos princípios gerais da atividade econômica. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. 
Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público 
(Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração 
pública. Improbidade administrativa. NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Atividade 
financeira do Município: conceitos, características e finalidades. Orçamento público, 
Despesas públicas e Receita pública. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Normas 
tributárias presentes na Constituição Federal: Da tributação e do orçamento. Das 
limitações do poder de tributar. Dos impostos da União. Dos impostos dos Municípios. 
Código Tributário Nacional: Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de 



 

 

melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 

 
Cargos de Nível Fundamental 

 
Agente de Combate a Endemias: Atribuições e atividades específicas da função. 
Endemias e Epidemias. Dengue, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose: noções 
básicas, prevenção primária, classificação dos agentes transmissores e causadores, 
combate aos agentes transmissores, conforme estratégias e normas vigentes do 
Ministério da Saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Processo 
saúde/doença e seus determinantes. Doenças de notificação compulsória. Doenças 
infecciosas e parasitárias. Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). 
Atividades de vigilância entomológica. Noções de saneamento básico e de meio 
ambiente. Hierarquia e ética profissional. Lei Orgânica do Município de Marechal 
Cândido Rondon. 
 
Motorista: Conhecimentos básicos sobre o Novo Código de Trânsito Brasileiro. 
Educação para o trânsito. Sinalização de trânsito. Infrações. Crimes de Trânsito. Direção 
Defensiva. Noções gerais de circulação e conduta. Noções básicas de mecânica de 
autos e de primeiros socorros. Manutenção e limpeza de veículos. Hierarquia e ética 
profissional. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Operador de Máquinas: Conhecimentos de operacionalização de máquinas leves e 
pesadas de rodas ou esteiras, de lâminas, de escarificador e caçamba móvel. Sistemas 
de regulagem. Manutenção básica. Normas de segurança para manuseio das 
máquinas. Noções gerais de regras de circulação, de ultrapassagem, de mudança de 
direção, de preferência e de velocidades permitidas. Classificação das vias. Deveres e 
proibições do condutor. Sinalização de trânsito. Segurança dos veículos. Habilitação. 
Infrações. Uso e cuidado com ferramentas, máquinas e equipamentos. Segurança no 
trabalho e prevenção de acidentes. Zelo ao patrimônio público. Hierarquia e ética 
profissional. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Operário: Conhecimentos básicos sobre os serviços inerentes à função: limpeza de vias 
públicas, dependências de órgãos públicos, ajardinamento e manutenção predial.  
Noções de carpintaria, marcenaria, serralheria, encanamentos e lavanderia. Higiene 
pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Boas maneiras, organização do local 
de trabalho e relações humanas. Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção. Hierarquia e ética profissional. Lei Orgânica do 
Município de Marechal Cândido Rondon. 
 
Pedreiro: Organização e preparação do local de trabalho na obra. Conhecimentos das 
ferramentas, dos materiais e da função. Sistema de metragem linear. Preparação de 
massas. Noções de assentamento de tijolos. Construção de fundações e estruturas de 
alvenaria. Boas maneiras, organização do local de trabalho e relações humanas. Noções 
de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção. 
Hierarquia e ética profissional. Lei Orgânica do Município de Marechal Cândido 
Rondon. 



 

 

 


