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ANEXO I  
 

EDITAL Nº 002/2013 
 

CONTEUDO PROGRAMATICO 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
1.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Texto e 

interpretação. Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e 
Período. Tipos de sujeito. Tipos de predicado. Período simples e 
composto. Processo de formação de palavras. Orações Coordenadas e 
Orações Subordinadas. Figuras de linguagem. Concordância nominal e 
verbal. 
 

1.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Sistema de Numeração 
Decimal: Escrita e Leitura de Números; Operações elementares: Somar, 
subtrair, multiplicar e dividir; frações ordinárias e decimais, Sistema 
Métrico; perímetros e áreas das principais figuras planas, Sistema 
Monetário; Medidas de tempo; regra de três simples; juros simples, 
porcentagem, números pares e ímpares, equação de 1º grau. 

 
1.3. Conhecimentos Gerais – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: História dos 

pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e 
dos mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos 
geográficos e históricos do município de Paranaíta, do Estado de Mato 
Grosso e do Brasil; Aspectos políticos sobre governos: Municipal; Estadual 
e da União; Assuntos: econômicos e culturais veiculados nas mídias 
(rádios, jornais, revistas e televisão), da atualidade e dos últimos anos; 
comemorações e festas históricas, cívicas e populares; Símbolos do 
município (bandeira, brasão e hino); Temas relacionados à questão social; 
religiosa e à política da realidade nacional; Atualidades e acontecimentos 
do Município: relacionados às áreas de: econômica, política, saúde, 
segurança, lazer, educação, infra-estrutura e meio-ambiente. 

 
1.4. Prova de Conhecimentos Específicos – 11 (onze) questões – Peso 5 

pontos:  
 

 
 

- Operador de Maquinas I, II e III: Legislação e Sinalização de Trânsito. 
Normas gerais de circulação e conduta. Deveres e proibições. Infrações, 
crimes e penalidades. 
Segurança dos veículos. Direção defensiva. Conhecimento de operação e 
manutenção de 
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máquinas: tratores com pneus ou esteiras, retro-escavadeiras, 
motoniveladoras, escavadeiras 
hidráulicas, rolo compactador, perfuratrizes, pás-carregadeiras ou 
carregadeiras sobre esteiras. 
Noções gerais de mecânica, elétrica e hidráulica. Prevenção de acidentes. 
Noções de primeiros socorros. Noções básicas de higiene e organização 
no trabalho. Relações humanas no trabalho. Havendo necessidade o 
candidato se submeterá à teste pratico com os equipamentos supra 
citados. Esse cargo realizará prova prática. 

 
 
- Motorista: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código 

Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações humanas 
adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de 
circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra 
de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e 
proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações 
básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes 
e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos; Conhecimento 
de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar 
combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas 
condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 
Defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do 
veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 
público municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio; Direção defensiva; Primeiros 
socorros; Meio ambiente e cidadania. Esse cargo realizará prova prática. 

 
 
- Coletor de Lixo: Noções básicas de higiene e organização no trabalho. Cuidados 

pessoais no trabalho. Utilização e manuseio de aparelhos e produtos de 
limpeza e conservação. Prevenção de acidentes  e noções de primeiros 
socorros. Ética profissional. Noções básicas de administração pública e 
direitos e deveres do servidor publico do Município de Paranaita. 

 
- Oficial de Manutenção: Noções básicas de higiene e organização no trabalho. 

Cuidados pessoais no trabalho. Utilização e manuseio de aparelhos e 
produtos de limpeza e conservação. Prevenção de acidentes  e noções de 
primeiros socorros. Ética profissional. Noções básicas de administração 
pública e direitos e deveres do servidor publico do Município de Paranaita. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço 

público municipal; Noções de ética e cidadania; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do 
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Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades pertinentes aos 
cargos, tais como: Funções; ferramentas utilizadas; noções de podas de 
árvores; plantio; replantio; equipamentos utilizados; ferramentas e 
utensílios comuns ao exercício das funções acima; conhecimento sobre 
limpeza e conservação de bens móveis e dependências, utilizando 
materiais e produtos específicos, visando preservar a higiene; executar 
serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios 
públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios, caixa 
d’água, mobiliário, instalações diversas, cortinados; conservar e 
responsabilizar-se pela guarda e manutenção das ferramentas e 
instrumentos de trabalho; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato.  

 
 
- Vigia: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; Noções 

de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento profissional para o 
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos 
humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. 
Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: Conhecimento sobre 
a manutenção da ordem e da disciplina; prevenção contra roubo; vigilância 
do patrimônio; comportamento profissional; uso de uniforme adotado; 
Noções de relacionamentos interpessoais, como: regras de 
comportamento no ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; Noções de 
limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Conhecimento dos utensílios 
possíveis de utilização; Conhecimento básico da função; Telefones 
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 

 
- Zelador: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; 

Noções de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e; 
Estatuto do Idoso. Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: 
Conhecimento sobre a manutenção da ordem e da disciplina; prevenção 
contra roubo; vigilância do patrimônio; comportamento profissional; uso de 
uniforme adotado; Noções de relacionamentos interpessoais, como: regras 
de comportamento no ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; Noções de 
limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Conhecimento dos utensílios 
possíveis de utilização; Conhecimento básico da função; Telefones 
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 
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– Condutor de Veículo Escolar: Legislação de trânsito no seu todo conforme 
preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações 
humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de 
circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra 
de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e 
proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações 
básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes 
e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos; Conhecimento 
de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar 
combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas 
condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 
Defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do 
veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 
público municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio; Direção defensiva; Primeiros 
socorros; Meio ambiente e cidadania. Esse cargo realizará prova prática. 

 
 
Mecânico: Conhecimento acerca da atuação nessa função; Organização do local de 

trabalho; Noções básicas de mecânica de automóveis e máquinas 
pesadas; conhecimentos das ferramentas, chaves e calibragens e tipos de 
manutenção, plano de manutenção e lubrificação; conhecimentos em 
manutenção de automóveis e outros veículos e equipamentos; 
funcionamento elétrico e mecânico; conhecimento de mecânica e noções 
de solda, ainda, noções de hidráulica; conhecimentos de desenho 
mecânico; desmontagem e montagem total ou parcial do motor, câmbio e 
diferencial e ainda, Sistema de suspensão e frenagem de automóveis, 
caminhões e equipamentos pesados; noções básicas de segurança e 
higiene do trabalho inerente ao cargo e relações humanas. 

 
 
 
Merendeira Escolar:  Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no 

trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos 
alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; 
Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; 
Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos 
alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e 
manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de 
alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e 
alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no 
organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo 
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dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, 
grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. 

 
 
Agente de Conservação e Manutenção da Saúde: Conhecimento e regras de 

hierarquias no serviço público municipal; Noções de ética e cidadania; 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho; Direitos humanos; Estatuto 
da Criança e do Adolescente e; Estatuto do Idoso. Demais atividades 
pertinentes aos cargos, tais como: Funções; ferramentas utilizadas; noções 
de podas de árvores; plantio; replantio; equipamentos utilizados; 
ferramentas e utensílios comuns ao exercício das funções acima; 
conhecimento sobre limpeza e conservação de bens móveis e 
dependências, utilizando materiais e produtos específicos, visando 
preservar a higiene; executar serviços internos e externos de limpeza e 
conservação de prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os 
equipamentos e utensílios, caixa d’água, mobiliário, instalações diversas, 
cortinados; conservar e responsabilizar-se pela guarda e manutenção das 
ferramentas e instrumentos de trabalho; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar tarefas correlatas, a critério do 
superior imediato.  

 
 
Cozinheira/Copeira: Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no 

trabalho – Segurança no trabalho; Preparação dos alimentos; O gás de 
cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos 
pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor 
aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; 
Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e manipulação de 
carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, 
nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A 
classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; 
Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos 
alimentos;  

 
- Vigia da Saúde: Conhecimento e regras de hierarquias no serviço público municipal; 

Noções de ética e cidadania; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Direitos humanos; Estatuto da Criança e do Adolescente e; 
Estatuto do Idoso. Demais atividades pertinentes aos cargos, tais como: 
Conhecimento sobre a manutenção da ordem e da disciplina; prevenção 
contra roubo; vigilância do patrimônio; comportamento profissional; uso de 
uniforme adotado; Noções de relacionamentos interpessoais, como: regras 
de comportamento no ambiente de trabalho; Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público; Noções de 
limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Conhecimento dos utensílios 
possíveis de utilização; Conhecimento básico da função; Telefones 
públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil etc. 
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- Condutor de Veiculo da Saúde: Legislação de trânsito no seu todo conforme 

preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Regras de relações 
humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: Regras gerais de 
circulação; Regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra 
de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; Deveres e 
proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de 
habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações 
básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes 
e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; Advertência e indicação; Sinais luminosos; Conhecimento 
de defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar 
combustível; Cuidados necessários para conservar o veículo em boas 
condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; 
Defeitos simples do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do 
veículo e do condutor; Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 
público municipal; Atitudes no serviço; Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho; Prevenção de acidentes e incêndio; Direção defensiva; Primeiros 
socorros; Meio ambiente e cidadania. Esse cargo realizará prova prática. 

 
 
 
 

NÍVEL ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

1.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 3 ponto: Texto e 
interpretação. Ortografia. Substantivos e suas flexões. Frase, Oração e 
Período. Tipos de sujeito. Tipos de predicado. Período simples e composto. 
Processo de formação de palavras. Orações Coordenadas e Orações 
Subordinadas. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal. 

 
1.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 3 ponto: Números inteiros: 

operações e propriedades, múltiplos e divisores; Números racionais: operações 
nas formas fracionária e decimal; Números e grandezas proporcionais: razões 
e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples; Funções do 1º e 2º graus: problemas, equações 
e inequações de 1º e 2º graus. Sistema de medidas decimais e não-decimais; 
Médias: aritmética e ponderada; Conjuntos; Perímetros e áreas de figuras 
planas; Volume de sólidos geométricos. 
 

1.3. Conhecimentos Gerais – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: História dos 
pioneiros e fundadores do município de Paranaíta; História da mineração e 
dos mineradores (garimpeiros) no município e da região; Conhecimentos 
geográficos e históricos do município de Paranaíta; Aspectos políticos 
sobre governos: Municipal; Estadual e da União; comemorações e festas 
históricas, cívicas e populares; Símbolos do município (bandeira, brasão e 
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hino); Temas relacionados à questão social; religiosa e à política da 
realidade municipal, estadual e nacional. História de mato Grosso: 
Fundação de Cuiabá. A Rusga 1831-1840. Mato Grosso no 1º Império. 
Presidentes do 2º Império. A Guerra do Paraguai. Mato Grosso da 1ª à 4ª 
República. Ciclo das casas comerciais e das usinas; o Ciclo do Ouro; As 
estradas de ferro Noroeste do Brasil. Governos: Estadual. Divisão do 
Estado. Folclore. Símbolos do Estado (bandeira e hino); Mato Grosso e 
seus Municípios. Acontecimentos importantes do município, veiculados nas 
mídias (rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e fatos 
importantes e relevantes dos últimos anos; relacionados às áreas: 
econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-estrutura e 
meio-ambiente. Cultura Geral. Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições); Lei 
da Ficha Limpa.  

 
1.4. Conhecimentos Específicos dos cargos – 11 (onze) questões - Peso 5 

pontos: 
 
 

Técnico Agropecuário: Gerência agropecuária: planejamento da produção 
agropecuária, custos de produção, administração 
rural, comercialização agrícola. Bovinocultura: alimentos e alimentação, 
manejo do rebanho. Grãos: culturas do milho 
e soja, plantio e tratos culturais, manejo integrado de pragas, doenças e 
plantas invasoras, calagem e adubação. 
Solos: manejo e conservação dos solos, calagem, adubos e adubação 
orgânica e química, fertilidade do solo, 
biologia do solo, física do solo. 

 
Técnico em Modalidades Esportivas: Anatomia: Introdução à análise das técnicas 

corporais: bases de exercícios; Atividades rítmicas e expressivas; 
Crescimento e Desenvolvimento Motor; Educação Física e portadores de 
necessidades especiais; Educação Física e saúde ética e cidadania; 
Fisiologia do exercício; Jogos, ginásticas. lutas e brincadeiras; 
Psicomotricidade; Tendências Pedagógicas da Educação Física no 
Esportes: Conceitos, fundamentos. técnicas e táticas, regras oficiais. 

 
 
Assistente de Controle Administrativo: Noções de planejamento, organização e 

controle do trabalho do expediente de rotina. Noções básicas de cálculos 
matemáticos; Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: 
conceitos básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. 
Conhecimentos sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e 
finalidades. Atendimento ao público interno e externo. Redação de 
documentos e correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. 
Conhecimentos de Microinformática: arquitetura e funcionamento, 
características de componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, 
discos rígidos), dispositivos de entrada. Sistemas Operacionais Windows e 
Linux. Cuidados necessários com equipamentos e programas; Limpeza do 
ambiente de trabalho; Segurança de dados: Backup, Antivírus, conexão à rede 
local e acesso à internet, navegadores de internet, cliente de emails; 
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compactadores de arquivo; programas de uso diário como gerenciador de 
planilhas de cálculos e editor de texto. 

 
 
Fiscal de Obras e Edificação: Legislação municipal sobre obras e edificações, 

postura e meio ambiente do município, rotina das atividades de 
fiscalização em obras comerciais e residenciais. 

 
Agente Administrativo: Noções de planejamento, organização e controle do trabalho do 

expediente de rotina. Noções básicas de cálculos matemáticos; 
Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: conceitos 
básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. Conhecimentos 
sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e finalidades. 
Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes 
de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de 
entrada. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e 
Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 
 

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas: Fundamentos de análises clínicas. 
Vidrarias e sua utilização. Preparação, validação e conservação de amostras, 
reagentes, meios de cultura, padrões e calibradores. Técnicas de manipulação 
e/ou processos em laboratórios de biodiagnóstico e as possibilidades 
diagnósticas que oferecem. Calibração e controle das condições de 
funcionamento de equipamentos e aparelhos do laboratório. Princípios 
mecatrônicos de equipamentos de diagnóstico automatizado. Métodos 
analíticos de rotinas. Microscópio óptico e sua utilização. Parasitologia. Ação 
patogênica dos parasitas, resistência e imunidade. Protozoários, helmintos e 
artrópodes de interesse médico. Pesquisa de parasitas intestinais através dos 
diversos métodos utilizados nos laboratórios. Preparação de reativos e 
soluções. Hematologia. Classificação, estudo e diagnóstico das anemias e 
demais patologias do sangue. Técnicas para realização de hemograma 
completo. Técnicas para realização de leucograma. Classificação, diagnóstico 
e estudo de patologias associadas aos leucócitos. Coagulação: fisiologia, 
fisiopatologia, fatores de coagulação. Princípios e técnicas de utilização dos 
componentes sangüíneos. Diagnósticos laboratoriais sorológicos pré-
transfusionais. Microbiologia e Imunologia. Metodologia para diagnóstico 
laboratorial das infecções bacterianas. Propriedades gerais dos fungos. 
Propriedades gerais dos vírus. Noções de assepsia e esterilização. Noções de 
bioquímica. Enzimologia clínica. Líquidos cavitários. Equilíbrio hídrico-
eletrolítico e ácido-básico. Hormonologia clínica. Técnicas de dosagens de 
glicose, hemoglobina glicolisada, uréia, creatinina, colesterol, triglicérides e 
lípides, colesterol HDL e LDL, ácido úrico Noções de Urinálise. Citologia do 
sistema genito-urinário. Citologia diagnóstica. Inflamação: características 
gerais, alterações e classificação. Mecanismos de agressão e defesa. 
Neoplasias. Citologia e histologia do sistema reprodutor feminino. Patologia 
ginecológica. Fundamentos de citologia. Citologia hormonal. Esfregaço 
citológico de microorganismos. Conceitos fundamentais e critérios de 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos. 

 
  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

 

malignidade celular. Métodos gerais de trabalho: destilação, secagem, 
cristalização, sublimação, determinação de ponto de fusão e ebulição. Análise 
elementar qualitativa e quantitativa. Siglas, abreviações e sinonímias dos 
exames e termos técnicos relacionados ao laboratório de análises clínicas. 
Nomes e símbolos das unidades do Sistema de Unidades de Medida 
aplicáveis à área. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. 
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. 
Formas de aprender e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua 
relação com processos educativos. Noções de ética e cidadania. 

 
Técnico em Enfermagem: Relações interpessoais no trabalho; técnicas básicas de 

enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via 
oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética 
profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução 
as doenças transmissíveis: terminologia básica, noções de epidemiologia, 
esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, 
infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, 
hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, 
convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, 
mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, 
queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, 
alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro cirúrgico: 
terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. Técnica de trabalho para o 
atendimento em PSF, Postos de Saúde e Farmácia de distribuição de 
medicamento da rede pública municipal. Conhecimentos de Microinformática: 
arquitetura e funcionamento, características de componentes de hardware 
(placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de entrada. 
Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, conexão à rede local e acesso à internet, 
navegadores de internet, cliente de emails; compactadores de arquivo; 
programas de uso diário como gerenciador de planilhas de cálculos e editor de 
texto. 

 
Técnico em Radiologia: Conceito de radioatividade. Produção de Raios X: tubo de 

Raios X e componentes. Diagrama em bloco de um aparelho de Raios X: 
função dos principais componentes de um aparelho de Raios X, Meios 
antidifusores (diagrama, grade, cone e cilindro). Fatores radiográficos (kV, 
mA, T, D). Acessórios de um aparelho de Raios X. Filmes e écrans: 
vantagens e desvantagens na utilização dos diversos tipos de écrans; 
componentes do filme radiográfico. Processamento do filme: 
processamento manual e automático; principais vantagens no uso de um 
processador automático: componentes do revelador e do fixador. Rotina 
para o exame radiográfico do crânio e da face. Rotina para o exame 
radiográfico da coluna vertebral. Rotina para o exame radiográfico dos 
membros superiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico dos 
membros inferiores e articulações. Rotina para o exame radiográfico da 
pelve e articulações. Rotina para o exame radiográfico do abdômen e do 
tórax. Meios de contraste e sua utilização mais freqüentes. Contraste 
iodado e baritado. Proteção radiológica: meios de proteção disponíveis; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Trabalhando por uma Paranaíta melhor para todos. 

 
  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

 

influência dos acessórios radiográficos. Manutenção de um Serviço de 
Radiologia. Custo x desperdício de material. 

 
 
Agente de Saúde Ambiental (Endemias): Saúde pública e saneamento básico; 

endemias e epidemias; noções básicas das seguintes endemias: a) 
dengue; b) esquistossomose; c) leishmaniose; d) leptospirose; prevenção 
primária das endemias acima citadas; classificação dos agentes 
transmissores e causadores das endemias acima citadas; combate aos 
agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias 
e normas vigentes do ministério da saúde; visitas domiciliares e aos pontos 
estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da 
comunidade, papel do agente na educação ambiental e saúde da 
população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. 
Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e 
estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Cultura 
popular e sua relação com processos educativos. Noções de ética e 
cidadania. 

 
 
Agente Administrativo da Saúde: Noções de planejamento, organização e controle do 

trabalho do expediente de rotina. Noções básicas de cálculos matemáticos; 
Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: conceitos 
básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. Conhecimentos 
sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e finalidades. 
Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes 
de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de 
entrada. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e 
Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 
 
Auxiliar de Consultório Odontológico: Conhecimento da fisiologia da mastigação e 

deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através 
da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de 
irrupção dentária. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. 
Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. 
Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, 
definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, 
terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, características 
clínicas, epidemiologia, métodos de prevenção e identificação de grupos 
de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e 
toxicologia. Conhecimento do funcionamento e manutenção do 
equipamento odontológico. 
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Agente de Multimeios Didáticos: Conhecimentos de informática (Linux, Windows, 

Excel, Word). Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos 
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a Internet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, 
de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 
Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. 

Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e 
para realização de cópia de segurança (backup). Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Programas 
educativos e aplicativos (Linux). 

 
 
Agente Administrativo Escolar: Noções de planejamento, organização e controle do 

trabalho do expediente de rotina. Noções básicas de cálculos matemáticos; 
Racionalização e simplificação dos trabalhos administrativos: conceitos 
básicos e critérios. Uso de manuais de procedimentos. Conhecimentos 
sistemas informatizados. Noções de Comunicação: canais e finalidades. 
Atendimento ao público interno e externo. Redação de documentos e 
correspondência; Noções de prática de Qualidade Total. Conhecimentos de 
Microinformática: arquitetura e funcionamento, características de componentes 
de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos), dispositivos de 
entrada. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Cuidados necessários com 
equipamentos e programas; Limpeza do ambiente de trabalho; Segurança de 
dados: Backup, Antivírus, programas de uso diários como: Word e Excel e 
Análise de planilhas e textos digitalizados. 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leitura e compreensão de textos, idéias principais e secundárias; relação entre as 
idéias; Vocabulário: sinônimos e antônimos. Instrumentos Lingüísticos: emprego das 
classes de palavras, concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, 
emprego do acento indicativo da crase, colocação de termos e orações no período. 
Sistema ortográfico vigente. Divisão silábica. Encontros vocálicos, consonantais e 
dígrafos. Emprego dos sinais de pontuação. Estrutura e formação de palavras. 
Famílias de palavras. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Oração e seus 
termos.  Discurso direto, indireto e indireto livre. Figuras de sintaxe. Noções de 
semântica: sinonímia, conotação e denotação. Polissemia e homonímia. 
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MATEMÁTICA 
 
Sistema de numeração decimal; sentenças matemáticas expressas por igualdade; 
problemas com estruturas; máximo divisor comum; números primos; múltiplos de um 
número; mínimo múltiplo comum; percentagem; introdução à geometria; ponto; reta; 
plano; semi-reta; segmento de reta; medidas de um segmento; segmentos 
congruentes; sistema métrico decimal; resolução de problemas, conversão de 
medidas; área de figuras planas; conjunto de números racionais; representação de 
racionais na forma fracionária e decimal; juros simples; regra de três; conjunto de 
números inteiros; produtos cartesianos; adição, subtração, multiplicação e divisão, 
área, perímetro e raio. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
A criação da capitania de Mato Grosso; - Panorama cultural. - A transferência da 
capital para Cuiabá; - O rio Paraguai na comunicação e transporte após o final do 
século XIX. Sistema produtivo; extrativismo, usinas de açúcar e pecuária; - O 
panorama social: a questão da escravidão; - A cultura mato-grossense.  - A divisão do 
Estado de Mato Grosso;  -Aspectos econômicos, políticos e sociais, folclore de Mato 
Grosso. História do Município de  Paranaíta -  principais fatos históricos que marcaram 
o município, desde sua fundação até os dias de hoje. 
Aspectos geográficos de Mato Grosso, localização, limites, superfície, área, 
população, aspectos físicos; relevo, clima, vegetação, hidrografia, recursos naturais, 
aspectos econômicos; agricultura, pecuária, indústria, comércio, energia, transporte, 
turismo, divisão do Estado de Mato Grosso, primeiras cidades de Mato Grosso, 
principais cidades de Mato Grosso, Geografia do Município de Paranaíta: área, 
população, aspectos geográficos e climáticos, aspectos econômicos. Assuntos ligados 
às questões ambientais. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
Engenheiro Agrônomo: Legislação: Lei n° 4.771/65 e alterações, Lei n° 6.938/81 e 

alterações, Resoluções CONAMA n° 1/86, n° 302/2002, n° 303/2002; nº 
425/2010 e nº 429/2011. Solo: classificação do solo, a influência do relevo, 
do clima e do tempo na formação do solo, a influência das propriedades 
físicas, químicas e da matéria orgânica do solo sobre suas condições 
agrícolas, condições agrícolas dos solos, fatores limitantes das condições 
agrícolas do solo, classificação de terras no Sistema de capacidade de uso 
da terra, avaliação da aptidão agrícola das terras, viabilidade de 
melhoramento das condições agrícolas das terras; fertilidade (constituição 
do solo, avaliação da fertilidade, correção do solo); Avaliação de Imóveis 
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Rurais: conceitos gerais sobre a avaliação de imóveis rurais, valor da terra 
nua e benfeitorias, conceitos básicos de valor, preço e custo, métodos de 
avaliação; Sensoriamento: fundamentos, Radiometria, principais sistemas 
sensores, noções gerais de processamento digital de imagens; 
comportamento espectral dos alvos. 

 
 
Médico Clínico Geral: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 

prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, 
aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, 
bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo 
pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: 
gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, 
doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do 
cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções 
urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireoidismo, doenças da 
hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas 
e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. 
Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. 
Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, 
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, 
toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, 
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, 
urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer 
ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo 
gravídico; Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública, Atualidades 
sobre Medicina Geral e Medicina Preventiva; Epidemiologia; Medicina 
Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético. Lei 
Orgânica da Saúde (Leis n.º 8080/90 e n.º 8.142/90). Constituição 
Federal. 

 
 
Enfermeiro: 1. Conhecimento da Ética Profissional;  

2. Conhecimento da legislação sobre o exercício da profissão;  
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3. Conceito; histórico; Entidade de Classe; Equipe de Enfermagem; 
Unidade de Enfermagem ou de internação;  
4. Cuidado higiênico com o paciente; medida de conforto e segurança do 
paciente;  
5. Controle: temperatura; pulso; respiração; pressão arterial; 
6. Técnicas assépticas; noções de Farmacologia;  
7. Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, 
vômito, fratura, lipotimia, convulsão, isolação, corpo estranho, picada de 
insetos e envenenamentos;  
8. Administração de medicamentos por via oral e parenteral;  
9. Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem;  
10. Identificação das variáveis; motivos e ações de Enfermagem;  
11. Vigilância epidemiológica;  
12. Coeficientes de mortalidade e natalidade;  
13. Cobertura vacinal; esquema de vacinação (bloqueio);  
14. Saúde da mulher; prevenção do câncer; prénatal; puerpério;  
15. Prevenção e tratamento da Tuberculose, Hanseníase, Obesidade, 
Dengue e Malária;  
16. Prevenção das doenças crônicas degenerativas (hipertensão, 
diabete, etc.);  
17. Prevenção de doenças tropicais.18. Legislação do SUS (Lei 
8.080/90.Saúde do idoso, saúde do adolescente, doenças prevalentes na 
infância). 

 
 
Assistente Social: Políticas sociais: Relação Estado/sociedade; Contexto atual e o 

neoliberalismo; Políticas de seguridade e previdência social; Políticas de 
assistência e Lei Orgânica da Assistência Social; Políticas de Saúde e 
Sistema Único de Saúde (SUS) e Agências reguladoras; Políticas 
educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Política 
Nacional do Idoso. Legislação de serviço social: Níveis, áreas e limites de 
atuação do profissional de serviço social; Ética profissional.  Políticas, 
diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do 
adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Defesa de 
direitos da criança e do adolescente; O papel dos conselhos, centros de 
defesa e delegacias; Adoção e guarda: normas, processos jurídico e 
psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional; Violência contra 
crianças e adolescentes e combate à violência; Formas de violência contra 
crianças e adolescentes: maus-tratos, abuso sexual, negligência e 
abandono; Prostituição infanto-juvenil; Extermínio, seqüestro e tráfico de 
crianças; Exploração sexual no trabalho e no tráfico de drogas; Violência 
dos jovens. Gangues; Delinqüência infanto-juvenil: visão psicológica, 
cultural e sociológica; Trajetórias delinquenciais e o papel da família e da 
justiça; Meninos e meninas de rua: questões econômica e social e o 
abandono; Trabalho infantojuvenil; Novas modalidades de família: 
diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 
acompanhamento; Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e 
mediação.  Estatuto do Idoso. 
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Odontologo: Clínica Geral odontológica; Semiologia e tratamento das afecções dos 
tecidos bucais; Farmacologia e anestesiologia na prática odontológica; 
Aspectos radiográficos das principais alterações dentárias e do sistema 
estomatognático; Procedimentos básicos de dentística operatória e 
restauradora, endodontia, periodontia e prátese dentária; Princípios de 
cirurgia, emergência e traumatologia; Promoção de saúde e prevenção em 
saúde bucal; Odontologia preventiva e social. 
SUS/Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil, 
Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, 
Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e 
epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo 
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política 
Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: Política Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Política Nacional de 
Humanização, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN e 
SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde.  

 
 
Fonoaudiólogo: 

1. Atuação fonoaudiológica – princípios básicos; 2.Neurofisiologia e 
neuroanatomia da linguagem, fala, voz edeglutição; 3. Implicações da 
traqueostomia e da intubação orotraqueal na deglutição; 4. avaliação da 
deglutição; 5.Afasia, disartria e apraxia - avaliação e terapia; disfagia 
neurogênica – avaliação e terapia; disfonias neurogênicas – avaliação e 
terapia; avaliação e terapia fonoaudiológica nas queimaduras de face e 
pescoço e inalatórias; 6. Avaliação e terapia fonaudiológicas nos casos de 
cirurgia ortognática e trauma de face; 7. Atuação fonoaudiológica em 
pacientes de cabeça e pescoço – voz em câncer de cabeça e pescoço, 
disfagia mecânica, atendimento fonoaudiológico nas laringectomias 
parciais, laringectomia total perspectivas de reabilitação vocal; 8. Tumores 
na cavidade oral e orofaringe – atuação fonoaudiológica; 9. Avaliação 
audiológica por via aérea e por via óssea, mascaramento, logoaudiometria 
e imitanciometria. 

 
Nutricionista para área da Saúde:  

Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço 
de nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas 
equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; 
aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e desenvolvimento; 
alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na 
adolescência; alimentação do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição 
calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e 
objetivos; dietas hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas 
e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de 
avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de 
farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e Saúde Pública: 
noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-
calórica; diagnóstico do estado nutricional das populações; vigilância 
nutricional. Educação alimentar e nutricional.Técnica dietética: composição 
e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; 
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técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de 
alimentos; planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração 
de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos; 
planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios para 
coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de 
alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; 
APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética 
Profissional. Legislação profissional. 

 
Fisioterapeuta: 

1. Sinais vitais. 2. Avaliação músculo-esquelética. 3. Avaliação sensorial. 4. 
Avaliação da coordenação. 5. Avaliação da função motora.6. 
Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. 7. Análise da 
marcha. 8. Avaliação funcional. 9. Pré-deambulação e treino de marcha. 
10. Disfunção pulmonar crônica. 11. Doença cardíaca. 12. Acidente 
vascular encefálico. 13. Doença vascular periférica e tratamento de feridas. 
14. Avaliação e tratamento após amputação de membro inferior. 15. 
Avaliação e controle de próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 17. 
Artrite. 18. Esclerose múltipla. 19. Doença de Parkinson. 20. Traumatismo 
crânio-encefálico. 21. Reabilitação vestibular. 22. Queimaduras. 23. Lesão 
medular traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26. Semiologia 
respiratória. 27. Produção de muco. 28. Macroscopia e viscosimetria do 
muco brônquico. 29. Tosse. 30. Úlceras de pressão. 31. Atelectasia. 32. 
Diagnóstico por imagem. 33. Endoscopia das vias respiratórias. 34. 
Monitorização com oximetria de pulso e capnografia. 35. Terapia com 
PEEP. 36. Expansão e reexpansão pulmonar. 37. Recrutamento alveolar. 
38. Fisiotertapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças 
ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 
ambiente de trabalho, afecções da coluna vertebral, efeitos deletérios da 
imobilização, recursos terapeuticos e hanseníase . 

 
 
Nutricionista da Educação: 

Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão; Conhecimento 
da Ética Profissional; Nutrição Social: conceito de saúde e doença; 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Política Nacional de Saúde; 
Política de Alimentação e Nutrição no Brasil; Conceitos Básicos de 
Nutrição nas escolas; Aspectos econômico-social de desnutrição: 
Produção e comercialização de alimentos; poder aquisitivo e consumo; 
Bases para a elaboração de programas de nutrição; Nutrição e infecção; 
Diagnóstico do estado nutricional da população: Indicadores; sistema de 
vigilância nutricional; Epidemiologia da desnutrição: desnutrição protéico-
energética; Metodologia de avaliação; Consequências orgânicas; 
Orientação Nutricional; Avaliação do estado nutricional; Crescimento, 
desenvolvimento; Alimentação do Pré-escolar: necessidades nutricionais; 
características de alimentação. 

 
Psicólogo da Educação: 
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Orientação vocacional: conceituação, finalidade e procedimentos; Fatores 
envolvidos na escolha profissional: informação ocupacional, aptidões e 
interesses, grupo social; Psicologia escolar. Psicologia educacional no 
Brasil: uma perspectiva histórica;  A contribuição da psicologia no contexto 
escolar: o enfoque psicanalítico; O desenvolvimento e a aprendizagem na 
concepção construtivista; O pensamento e a linguagem na perspectiva 
interacionista; Psicologia da criança e do adolescente; Teorias do 
desenvolvimento da personalidade: conceitos fundamentais da teoria de 
Freud e Piaget; Fatores influenciadores na socialização: família, escola, 
meios de comunicação;  Doença e relações familiares; Saúde e condição 
social; Prática terapêutica: saúde mental e normalidade; Atuação 
terapêutica e instituições de saúde; O trabalho com grupos: grupos 
operativos, grupos terapêuticos; planejamento e técnicas, avaliação e 
resultados. 

 
Engenheiro Florestal: Avaliação e Perícias Rurais; Cartografia e Geoprocessamento; 

Construções Rurais; Comunicação e Extensão Rural; Dendometria e 
Inventário; Economia e Mercado do Setor Florestal; Ecossistemas 
Florestais; Estrutura de Madeira; Fitossanidade; Gestão Empresarial e 
Marketing; Gestão dos Recursos Naturais Renováveis; Industrialização de 
Produtos Florestais; Manejo de Bacias Hidrográficas; Manejo Florestal; 
Melhoramento Florestal; Meteorologia e Climatologia; Política e Legislação 
Florestal; Proteção Florestal; Proteção Florestal; Recuperação de 
Ecossistemas Florestais Degradados; Recursos Energéticos Florestais; 
Silvicultura; Sistemas Agrossilviculturais; Solos e Nutrição de Plantas; 
Técnicas e Análises Experimentais; Tecnologia e Utilização dos Produtos 
Florestais. Ética profissional. 

 
 
 
 
 
 


