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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:  

 

PSICÓLOGO EDUCACIONAL - COORDENADOR PEDAGÓGICO - PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Compreensão e interpretação de textos 2. Variação linguística; gêneros de texto; 3. Estilística: Figuras de 

linguagem; 4. Coerência e coesão textuais; 5. Semântica: Sinônimos; Antônimos; Homônimos; Parônimos; 6. 

Ortografia oficial; acentuação gráfica; 7. Ortografia: Dificuldades ortográficas; 8. Estrutura da oração e do 

período: aspectos sintáticos e semânticos; 9. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; 

Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; Interjeição; Verbo-flexão; 10. Substantivo: classificação, flexão, emprego; 

11. Adjetivo: classificação, flexão, emprego; 12. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes 

pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento; 13. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, 

emprego, correlação dos modos e tempos verbais, vozes; 14. Advérbio: classificação e emprego 15. 

Coordenação e subordinação; 16. Concordância verbal e nominal; 17. Sujeito: classificação; Predicado: verbal, 

nominal e verbo – nominal; 18. Regência verbal e nominal; 19. Emprego do sinal indicativo da crase; 20. 

Adjuntos adnominais e adverbiais; 21. Pontuação. 

 

INFORMÁTICA 

 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 

2. Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e 

renomear). 3. Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; 

inserção e formatação de gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. 

Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e 

na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, 

Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PSICÓLOGO EDUCACIONAL. 

 
Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Psicologia Organizacional: Ferramentas de 
Atuação: Pesquisa nas organizações  Quantitativa e Qualitativa; o Delineamento do projeto de pesquisa; Gestão 
de Pessoas o Capital Humano; o Análise e Descrição de Cargos; o Recrutamento e Seleção; o Currículo; o 
Dinâmicas de Grupo; o Competências; o Treinamento, Desenvolvimento e Educação; o Avaliação de 
Desempenho; Ferramentas de Atuação: Cultura e Clima Organizacional; Motivação; Liderança; Comunicação 
Organizacional; Medicina e Qualidade de Vida no Trabalho; Segurança no Trabalho. Atendimento psicológico: 
Atendimento psicológico nas diversas situações de hospitalização: adultos, adolescentes, crianças e familiares. 
Diagnóstico: Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia: Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução 
CFP nº 010/2005); Resoluções CFP nº 001/2009 e nº 007/2003. DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis): 
Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de COAS e de SAE. Ética: Ética: bioética (conceito e 
evolução); fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a alocação de 
recursos; bioética e os direitos humanos. Farmacologia: Fundamentos gerais sobre fármacos. Psicologia da 
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família: Dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia Hospitalar: Processo de 
Hospitalização. Saúde do trabalhador: Saúde do trabalhador – conceitos e prática; 
 
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 

 

nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Psicologia Organizacional: Ferramentas de 
Atuação: Pesquisa nas organizações  Quantitativa e Qualitativa; o Delineamento do projeto de pesquisa; Gestão 
de Pessoas o Capital Humano; o Análise e Descrição de Cargos; o Recrutamento e Seleção; o Currículo; o 
Dinâmicas de Grupo; o Competências; o Treinamento, Desenvolvimento e Educação; o Avaliação de 
Desempenho; Ferramentas de Atuação: Cultura e Clima Organizacional; Motivação; Liderança; Comunicação 
Organizacional; Medicina e Qualidade de Vida no Trabalho; Segurança no Trabalho. Atendimento psicológico: 
Atendimento psicológico nas diversas situações de hospitalização: adultos, adolescentes, crianças e familiares. 
Diagnóstico: Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia: Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução 
CFP nº 010/2005); Resoluções CFP nº 001/2009 e nº 007/2003. DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis): 
Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de COAS e de SAE. Ética: Ética: bioética (conceito e 
evolução); fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a alocação de 
recursos; bioética e os direitos humanos. Farmacologia: Fundamentos gerais sobre fármacos. Psicologia da 
família: Dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia Hospitalar: Processo de 
Hospitalização. Saúde do trabalhador: Saúde do trabalhador – conceitos e prática; 
  
COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei 12.288/2010). Práticas de ensino e aprendizagem para a Alfabetização. Pressupostos 
teóricos sobre alfabetização. Práticas de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Temas transversais para o 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano- ( Volume 6- Arte) 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-
fundamental&Itemid=859  
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento Programa de Formação 
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Alfabetização e Linguagem. 
Brasília, 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12616&Itemid=842  
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento Programa de Formação 
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Matemática. Brasília, 2008. 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12616&Itemid=842  
→ Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 
→ Referenciais Curriculares de Educação Infantil _ Volume I , II e III 
→ Volume 09.1 - Meio Ambiente Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Naciona 
Volume 09.2 - Saúde 
→ Volume 10.1 - Pluralidade Cultural 
→ Volume 10.2 - Orientação Sexual 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-
basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4oseries&option=com_content&view=articleis  
Para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos.  
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-fundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-fundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12616&Itemid=842
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12616&Itemid=842
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4oseries&option=com_content&view=articleis
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4oseries&option=com_content&view=articleis
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO. 

 

AUXILIAR TÉCNICO - CUIDADOR INFANTO JUVENIL - AGENTE DE SAÚDE 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Compreensão e interpretação de textos; • Ortografia; • Acentuação; • Pontuação; • Significação das palavras, 

Sinônimos e Antônimos; • Substantivos Coletivos; • Gênero, plural e aumentativo e diminutivo dos substantivos e 

adjetivos; • Uso dos pronomes pessoais; • Uso de verbos e tempos verbais; 

 

 

INFORMÁTICA 

 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 

2. Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e 

renomear). 3. Microsoft Word: criação, edição, formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; 

inserção e formatação de gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, formatação e impressão. 4. 

Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, em redes e 

na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, 

Chrome ou Mozila Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software. 

 

 

MATEMÁTICA 

 
1. Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). 2. Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 3. Frações 
ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações do 1ºe 
2º graus. Problemas. 4. Sistemas de medida de tempo. 5. Sistema métrico decimal. 6. Sistema monetário 
brasileiro. 7. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 8. Divisão em partes 
proporcionais. 9. Regra e três simples e composta. 10. Porcentagem. 11.Juro simples: juros, capital, tempo, 
taxas e montantes. 12. Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; 13. Conjuntos Numéricos: Números Naturais e 
Inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração) 14.Geometria Plana: perímetro, áreas e volume (figura plana). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOMENTE PARA O CARGO DE AGENTE DE SAÚDE. 

 

AGENTE DE SAÚDE. 

 

Procedimentos de enfermagem; Esterilização de materiais e higiene e limpeza em estabelecimento de 
assistência à saúde. Noções gerais; Sinais vitais; Posições para exames; Assistência de enfermagem ao exame 
físico; Técnica de coleta de espécime para exames complementares; Urina tipo I EAS rotina e uranálise; Fezes; 
Escarro; Sangue; Lavado gástrico; Preparo da unidade do paciente; Atendimento das necessidades básicas do 
paciente; Medidas para o conforto do paciente; Mobilização; Movimentação e transporte do paciente acamado; 
Higiene corporal; Controle hídrico do paciente; Administração de medicamentos. Tratamentos diversos: 
Aplicações quentes e frias; Cateterismo vesical; Lavagem intestinal (enteróclise); Lavagem gástrica; Assistência 
de enfermagem aos pacientes portadores de feridas; Feridas; Classificação das feridas; Tipos de cicatrização; 
Fatores que afetam a cicatrização normal; Curativo; Retirada de pontos; Bandagem. Fundamentos: identificação 
dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização e conservação, por exemplo, balanças, estufas, 
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microscópio,vidraria,etc; Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e desinfecção em laboratório, 
por exemplo, autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes; Preparação de meios de cultura, 
soluções, reagentes e corantes; Manuseio e esterilização de material contaminado; Métodos de prevenção e 
assistência à acidentes de trabalho; Ética em laboratório de análises clínicas; Técnicas de lavagem de material 
em laboratório de análises clínicas; Noções de anatomia humana, para identificação de locais de coleta de 
amostras para análise; Biologia: Demonstrar conhecimento teórico-prático aplicando ás técnicas bioquímicas 
indicadas no diagnóstico de diversas patologias humanas; Hematologia: demonstrar conhecimento teóricoprático 
de hematologia aplicado á execução de técnicas de preparo de corantes, de manuseio correto de aparelhos e 
materiais, para fins de diagnóstico hematológico; Imunologia: Demonstrar conhecimento teórico-prático aplicando 
as técnicas sorológicas e de imunofluorescência que forneçam o diagnostico imunológico das doenças humanas; 
Microbiologia: Demonstrar conhecimento teórico-prático de microbiologia clínica, coleta, transporte e 
armazenamento de materiais, aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o diagnostico das doenças 
infecciosas, utilizando corretamente aparelhos e materiais: Parasitologia : Conhecimentos teórico-prático de 
parasitologia aplicados à técnicas que identifiquem os protozoários, helmintos, hematozoários envolvidos em 
doenças humanas; Biossegurança. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; Uroanalise: demonstrar 
conhecimento em coleta e preparo de exames de urina. Evolução histórica da organização do sistema de saúde 
no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle 
social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 
Lei Orgânica da Saúde - Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho 
de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 

 
 

ASSITENTE OPERACIONAL - ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Compreensão e interpretação de textos; • Ortografia; • Acentuação; • Pontuação; • Significação das palavras, 

Sinônimos e Antônimos; • Substantivos Coletivos; • Gênero, plural e aumentativo e diminutivo dos substantivos e 

adjetivos; • Uso dos pronomes pessoais; • Uso de verbos e tempos verbais; 

 

BIBLIOGRAFIA INDICADA Livros didáticos de língua portuguesa do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

MATEMÁTICA 

 
• Leitura e representação de numerais; • O número em diferentes situações; • Sequência numérica, antecessor e 
sucessor; • Par e ímpar; • Problemas envolvendo todas as operações, nº naturais, racionais e decimais; nº 
romanos. • Conceito de metade, dobro e triplo; • Resolução de problemas por meio das operações • Noções 
básicas de medida: comprimento, valor, tempo e massa.  
 

 BIBLIOGRAFIA INDICADA Livros didáticos de matemática do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história do local, do Brasil e do 
Mundo), Geografia e História Geral. 2. Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet 
nos últimos seis meses): descobertas e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. 

 

 


