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ANEXO I 
 

NÍVEL ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 

1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
1.1. Língua Portuguesa – 10 (dez) 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. 

OBS: Não está inserido nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
 

1.2. Matemática – 10 (dez) 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 – 10 (dez) 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 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 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 
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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 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. 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
2.1. Língua Portuguesa – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: Tipologia textual. Texto e 

interpretação. Textos temáticos e figurativos. Coesão e Coerência textuais. Termos 
ligados ao verbo. Termos ligados ao nome. Tipos de sujeito. Tipos de predicado. Tempos 
e Modos verbais. Vozes verbais. Orações Coordenadas. Orações Subordinadas: 
Substantivas, Adjetivas e Adverbiais. Uso da vírgula. Regência nominal e verbal. 
Concordância nominal e verbal. Funções da linguagem. Níveis de linguagem. Substantivo 
e sua classificação.  

 
Obs.: Não está inserido nos conteúdos o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
 
2.2. Matemática – 05 (cinco) questões - Peso 3 pontos: 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; Sistema de medidas decimais e não-decimais; Médias: aritmética e 
ponderada; Perímetros e áreas de figuras planas; Volume de sólidos geométricos; 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos: números naturais e inteiros 
(divisibilidade, números primos, fatoração, MDC e MMC); números racionais e irracionais 
(reta numérica, valor absoluto, representação decimal); números reais (relação de ordem 
e intervalos); operações. Funções: estudo das relações, definição de função, funções 
definidas por fórmulas; domínio. Imagem e contradomínio; Resolução de equações, 
inequações e sistemas de equações. Regra de três simples e composta, porcentagem; 
juros simples e compostos, desconto simples. Trigonometria no triângulo retângulo. 

 
2.3. Conhecimentos Gerais – 10 (dez) 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 hino); Temas relacionados à questão social; religiosa e à política da 
realidade nacional; Acontecimentos importantes do município, veiculados nas mídias 
(rádios, jornais, revistas, internet e televisão), da atualidade e dos últimos cinco anos; 
relacionados às áreas de: econômica, política, saúde, segurança, lazer, educação, infra-
estrutura e meio-ambiente. Cultura Geral. Fundação de Cuiabá. A Rusga 1831-1840. 
Mato Grosso no 1º Império. Presidentes do 2º Império. A Guerra do Paraguai. Mato 
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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. 
  

2.4. Prova de Conhecimentos Específicos do Cargo – 11 (onze) questões - Peso 5 pontos: 
 

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. 

 


