Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

Vale do Paraíba - Estado de São Paulo
Av. Cel Domiciano, nº 92, Centro
ANEXO I
PROGRAMAS
Conteúdo Geral para cargos de Nível Superior
Cargos: Médico, Médico Psiquiatra, Enfermeiro, Dentista,
Fisioterapeuta, Farmacêutico, Psicólogo, Assistente Social,
Educador Físico.

Tipo de Prova

Conteúdo

Número de
Questões

Objetiva

Português

10

Conhecimentos Gerais:
Atualidades, História da Cidade
e Lei Orgânica do Município de
Cachoeira Paulista
Conhecimentos Específicos

10
10

Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem.
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica,
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica,
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras,
derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição,
verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais
da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração,
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise,
funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e suas flexões. Concordância
Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes pessoais e pronomes de
tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos.

Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Cachoeira Paulista.

Conteúdo Específicos

Medico

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias
cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial.
Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais,
doenças intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores de 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 milito, hipotireoidismo,
hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa,
doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsias, acidentes 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 tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença
de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptocócicas,
estafilococcias,doençameningocócica,infecções.poranaeróbios,toxoplasmose,virose.D
ermatológicas:escabiose,pediculose,dermatofitoses,eczema,dermatite
de contato,
onicomicoses infecções bacterianas Imunológica: doença do soro, edema
angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer
ginecológico, leucorréia, câncer mama, intercorrentes no ciclo gravídico.

Médico Psiquiatra
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Epidemiologia psiquiátrica.
Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do uso de
álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos.
Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais
da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia.
Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental.
Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e
modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico.
Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e manejo
psicodinâmico de pacientes internados e ambulatorial. Código de Ética
Profissional.

Enfermeiro
Fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem. Código de ética
profissional. Legislação profissional COFEN/COREN. Programa Nacional de
Imunização. Calendário de vacinação. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e
esterilização. Enfermagem em situações de urgência e emergência.
Considerações gerais sobre pronto atendimento. Diagnósticos de enfermagem.
Anotações prontuário. Queimaduras, Intoxicações exógenas (alimentares,
medicamentosas, envenenamentos). Picadas de insetos, animais peçonhentos
e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes:
posicionamento e mobilização, conforto, segurança, higiene, sinais vitais.
Conhecimentos básicos de medicamentos - farmacologia e administração.
Curativos e aplicações. Coleta de laboratoriais. Isolamento.Atenção básica à
saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento
materno, alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à
saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico,
planejamento familiar) e do homem. Atenção à saúde do adulto (hipertensão
arterial e diabetes melito e doenças prevalentes). Saúde mental.
Humanização e Educação em Saúde. Sistema Único de Saúde: conceitos,
fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle
social. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Vigilância em Saúde.
Equipe de Saúde. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. Conhecimentos
básicos sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Doenças
Sexualmente Transmissíveis. Doenças de notificação compulsória, patologias
atendidas em saúde pública, Vigilância Epidemiológica.

Dentista
Endodontia: Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais.
Etiopatogenia das alterações pulpares. Etiopatogenia das alterações
periapicais. Conhecimentos básicos necessários ao diagnóstico. Seleção de
casos para Tratamento Conservador da polpa viva. Cirurgia: Anestesia local.
Exodontia. Semiologia: Diagnóstico em patologia bucal: o processo do
diagnóstico, exame clínico, exames complementares, semiologia da boca,
lesões ulcerativas e vesico-bolhosas, lesões brancas, doenças infecciosas,
semiologia do câncer bucal, manifestações de doenças sistêmicas,
estomatologia pediátrica, estomatologia geriátrica. Farmacologia: Vias de
administração de drogas. Normas de receituário e de notificação de receita.
Bases farmacológicas para prática clínica. Uso clínico dos antimicrobianos.
Pacientes que requerem cuidados especiais. Saúde Bucal e Preventiva, Ética,
Dentística: Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Nutrição, dieta e cárie.
Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental realizado
pelo paciente. Flúor sistêmico, aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. Ciclo
restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde Bucal. Promoção de
saúde em odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados aplicados no
esmalte dental humano. Materiais Dentários: Resinas para restauração.
Amálgama dental: a) estrutura e propriedades, b) considerações técnicas.
Cimentos odontológicos para restaurações e proteção pulpar. Materiais de
acabamento e polimento. Periodontia: Anatomia do periodonto. Placa dental e
cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. Doença
periodontal em crianças e adultos jovens. Código de Ética.

Farmacêutico
Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. Medicamentos sujeitos a controle
especial: Psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais (legislação e
Dispensação), Administração de Farmácia, Organização de Almoxarifados e
Condições adequadas de Armazenamento, Controle de Estoque de
Medicamentos e Materiais de Consumo, sistemas de Distribuição de
Medicamentos. Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais, Boas Práticas
de Fabricação de Produtos Farmacêuticos, Farmacotécnica de Produtos
Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos
Injetáveis, Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande
volume, Cálculos em farmácia, Noções Básicas de Filtração, Destilação e
Esterilização.: Controle de Qualidade de Matérias primas e Produtos
Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos, garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar.
FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das
Drogas, Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em
diversos Órgãos e Sistemas, Toxicologia, Interações medicamentosas.
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais, uso Racional de
Medicamentos, Farmacovigilância, Farmacoepidemiologia. Seleção de
medicamentos: Conceitos Gerais, Farmacoeconomia, Padronização de
Medicamentos, Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações
de Medicamentos, Comissões de Farmácia e Terapêutica. Farmácia hospitalar
no controle de infecção hospitalar: Atribuições de Farmacêutico no controle da
Infecção Hospitalar, Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes. Código de Ética
do Farmacêutico, Farmácia Popular.

Fisioterapeuta
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.
Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha.
Exercícios terapêuticos e 8 treinamento funcional. Indicação, contraindicação,
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia,
crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e
treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e
fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas:
neurológicas e neuropediátricas, ortopedia e traumatologia, cardiologia,
pneumologia, ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva,
curativa e reabilitadora. Doenças de Notificação Compulsória, Determinantes
sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas, Indicadores de
Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não
transmissíveis. Código de Ética fisioterapia, Adaptações do organismo materno
durante a gravidez, Anatomia, Anestesia e analgesia, Aspiração de secreções
traqueais e vias aéreas superiores, Atendimento a parada cardiorrespiratória no
adulto e na gestante, Complicações respiratórias mais frequentes na gestante,
Fisiologia e fisiopatologia respiratória, Fisiopatologia cardiovascular,
Fisioterapia nos pós-operatórios, Manobras de recrutamento alveolar,
Mobilizações e posicionamentos no leito, Monitorização hemodinâmica em
terapia intensiva, Monitorização respiratória em terapia intensiva,
Oxigenoterapia, Recursos manuais e instrumentais na fisioterapia respiratória,
Recursos manuais na fisioterapia motora, Semiologia respiratória, Suporte

ventilatório na gestante, Técnicas atuais de fisioterapia respiratória, Terapia
Intensiva em obstetrícia e oncologia, Transporte intra e extra hospitalar de
pacientes em ventilação mecânica, Ventilação mecânica invasiva e não
invasiva aplicada ao adulto, Via aérea artificia

Psicólogo
Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia.
Psicologia experimental. Psicologia do Desenvolvimento. Escala de Gesell.
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no
cliente. Abordagem corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo
comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem
gestáltica,
Abordagem
psicodramática.
Abordagem
psicossomática.
Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos,
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e
encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar.
Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções
de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações
sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais:
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe
psiquiátrica multiprofissional, definições de papéis, atribuições e
responsabilidades. Alcoolismo e drogas. A psicologia nas diversas modalidades
de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas
comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Responsabilidades,
atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento, psicologia
organizacional: adoecimento no trabalho e formas de organização. Código de
Ética Profissional, Resolução CFP N.º 007/2003 Manual de Elaboração de
Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas. Resolução CFP Nº
010/2010 - Institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças 2001.
Lei Federal nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde
(SUS) – Lei nº 8.142/90. Conhecimentos acerca da história da saúde pública
no Brasil. Lei Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental.
Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil. Humanização em Saúde. Lei
Federal nº 7.853/1989 e Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

Assistente Social
Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política
Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Norma Operacional Básica
(NOB/SUAS). Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH). Guia do
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Guia do CREAS – Centro
de Referência Especializado de Assistência Social. Seguridade Social no Brasil.
A questão social no Brasil. Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade
social. Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. Lei Federal nº
8.842/1994 e Decreto Federal nº 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso. Lei
Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária. Lei de Criação do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e Adolescente. Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.
Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232).

História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Metodologia do
Serviço Social. Estratégias de ação em serviço social e os instrumentos de
intervenção do profissional. Serviço Social e Interdisciplinaridade. Serviço
Social na Contemporaneidade. Serviço Social e Família. Projeto ético político
do Serviço Social. A prática do Serviço Social. A intervenção do assistente
social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência,
população em situação de rua (adulto, criança e adolescente), trabalho infantil,
prostituição infanto-juvenil, violência e abuso sexual contra criança e
adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo,
dependentes químicos, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Ética em
Serviço Social. Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social – Lei nº
8.662/93. Código de Ética Profissional. Supervisão em Serviço Social. Lei
Federal nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de Saúde
(SUS) – Lei nº 8.142/90. Conhecimentos acerca da história da saúde pública
no Brasil. Lei Federal nº 10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental.
Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil. Humanização em Saúde. Lei
Federal nº 7.853/1989 e Decreto Federal nº 3.298/1999 - Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Serviço Social e a Política
Pública de Educação. Gestão de benefícios e programas de transferência de
renda. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação,
monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Políticas Sociais
públicas, cidadania e direitos sociais no Brasil. Participação e controle social.
Direitos Humanos. Trabalho com grupos, em redes e com famílias. Movimentos
sociais.

Educador Físico
Conceitos teóricos da Educação Física: sociais e históricos. Métodos de ensino
da Educação Física. Atividades físicas na escola. Concepções e metodologia
de ensino. Aprendizado e aperfeiçoamento da atividade motora: fases de
desenvolvimento e aprendizagem, interrelação do movimento humano com o
crescimento mental. Avaliação em educação física. Treinamento desportivo.
Fundamentos científicos, qualidades físicas e periodização do treinamento.
Fisiologia do treinamento. Saúde e atividade física. Conhecimentos de
Fisiologia: frequência cardíaca, queima de calorias, perda de água e sais
minerais alterações que ocorrem durante as atividades físicas, e aquelas que
ocorrem em longo prazo – condição cardiorrespiratória, massa muscular, força
e da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo, Higiene corporal e prevenção
de doenças: a importância da higiene corporal e do ambiente para a prevenção
de doenças, Prevenção de acidentes: cuidados necessários para a prevenção
de acidentes. Socorros de Urgência em incidentes comuns em ambientes onde
se realizam atividades físicas. Sobre os desportos: início e evolução histórica,
metodologia pedagógica, táticas do processo de ensino. A Educação física
observada em uma ótica cultural e histórica. Jogos como produção cultural.
Educação física e qualidade de vida. Dança: técnicas e movimentos de práticas
coreográficas. Aptidão física e exercícios. As atividades desportivas: histórico e
suas regras (futebol, handball, natação vôlei, basquete, judô e aqueles relativos
ao atletismo e as lutas). Conceitos básicos sobre a anatomia humana. Histórico
das práticas desportivas e da atividade física no Brasil. Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Física.

Conteúdo Geral para cargos Técnico Nível Médio
Cargos: Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal,
Assistente Administrativo, Eletricista, Motorista
Conteúdo

Número de
Questões

Português

10

Atualidades, História da Cidade e
Lei Orgânica do Município de
Cachoeira Paulista

10

Conhecimentos Específicos

10

Tipo de Prova

Português
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem.
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica,
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica,
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras,
derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição,
verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais
da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração,
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise,
funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e suas flexões. Concordância
Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes pessoais e pronomes de
tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos.
Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica do Município de Cachoeira Paulista.
Conhecimento Específicos:

Técnico de Enfermagem
Técnicas Básicas de Enfermagem, Alimentação e Hidratação do paciente,
Noções de Farmacologia, Pré-natal e Puerpério, 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 às Doenças Transmissíveis:
terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção,

doenças de notificação compulsória, isolamento, vacina. Pediatra: a criança: o
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns.
Saúde da mulher, da criança e do idoso. Socorros de Emergência: parada
cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio,
estado de choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico,
mordidas de cobra, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo,
queimaduras. Conhecimentos básicos sobre doenças crônicas como
hipertensão, diabetes, dislipidemia. Conhecimentos básicos de farmacologia

Auxiliar Administrativo
Noções de fundamentos e técnicas de redação oficial e execução de atividades
burocráticas relacionadas ao serviço público, noções de registro, controle e
arquivo de documentos, noções básicas de administração pública municipal,
Ata , Ofício, Memorando, Certidão, Atestado, Declaração, Procuração, Aviso,
Comunicado Circular, Requerimento, Portaria, Edital, Decreto, Carta Comercial,
Fluxograma, Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial, Formas de
Tratamento em correspondências oficiais, Tipos de Correspondência, Noções
de Protocolo, Arquivo e as Técnicas de Arquivamento,
Relações
Humanas ,Assiduidade. Informática- Noções sobre Sistemas Operacionais
(Windows e Linux), Conhecimentos de Teclado, Conhecimentos sobre: Word,
Excel e Power Point, Internet, Uso do correio eletrônico (Outlook).

Auxiliar de Saúde Bucal
Noções básicas da função, Anatomia das unidades dentárias Procedimentos,
Instrumental dentário, Esterilização, Higiene – asseio, Instrumentais
Odontológicos: características e finalidades de uso, Primeiros Socorros,
Materiais Dentários: esterilização e desinfecção dos instrumentais e
equipamentos, assepsia, saber reconhecer materiais restauradores. Noções
sobre doenças virais: hepatite, herpes, AIDS Transmissibilidade, proteção, tipos
de instrumentos clínicos, endodônticos, cirúrgicos, Métodos para limitar a
propagação de microrganismos, controle da infecção. Doenças da Boca –
Gengivite, Aftas, cárie e controle dentário, periodontopatias, Controle de placa
bacteriana, Anatomia dos dentes e da boca, Cronologia da erupção dentária - A
dentição decídua e permanente, Uso de fluoretos e selantes, A contaminação e
o controle de infecção cruzada na prática odontológica, Riscos ocupacionais e
sua prevenção, Ética profissional formas de apresentação, finalidades, técnicas
de manipulação e métodos de uso, Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde, Lei
8142/90 – Controle Social, Norma Operacional Básica – NOB SUS 01/96, Norma
Operacional da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002, Pacto pela Saúde 2006 –
Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais

Eletricista
Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em
eletricidade, Conhecimentos das normas de segurança, Conhecimento do
material empregado, Qualidade do material, Isolantes, Cargas, Fases, Circuito,
Prática da função, Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores,

adaptadores, Serviços de Solda, Refletores, Antenas, Semáforos, Ligações
elétricas provisórias e definitivas

Motorista
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito,
Normas gerais de circulação e conduta, Sinalização de Trânsito, Direção
defensiva, Primeiros Socorros, Proteção ao Meio Ambiente, Cidadania, Noções
de mecânica básica de autos, Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos,
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97

Prova prática de motorista:
Apenas para os dez primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA
1. Percorrer o trajeto,
inicialmente definido,
observando
a
legislação de trânsito,
a segurança própria,
dos acompanhantes e
de
terceiros,
condução defensiva e
também a que melhor
conserve o veículo.
2. Num
espaço
determinado realizar
manobras a serem
definidas.
3. Vistoria
de
um
veículo, nível do óleo,
água,
bateria,
combustível,
painel
de comando, pneus e
demais
itens
obrigatórios.
TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

60 pontos

10 minutos

30 pontos

05 minutos

10 pontos

05 minutos

100 pontos

20 minutos

Conteúdo Geral para cargos Fundamental Completo
Cargos: Servente de limpeza, Cozinheiro, Operador de motosserra,
Encanador, Tratorista, Operador de máquina, Ajudante geral, Pedreiro

Tipo de Prova

Objetiva

Conteúdo

Número de Questões

Português

10

Atualidades, História da cidade e
Lei Orgânica do Município de
Cachoeira Paulista

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
Interpretação de texto, ortografia e dificuldades ortográficas, separação de
sílabas, acentuação, pontuação, sinônimos, antônimos, vocabulário, ordem
alfabética, adjetivos, verbos, concordância verbal e nominal. :Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: Interrogativa, Exclamativa
Afirmativa, Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si:
Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação;
Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Tempo dos verbos.

Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade e Lei Orgânica do Município de Cachoeira Paulista.
Conhecimentos Específicos:

Servente de limpeza
Conhecimentos e uso correto de produtos de limpeza, segurança do trabalho,
disciplina, relacionamento, noções básicas sobre atividades de limpeza.

Operador de Motosserras:
Descrição de Cargos ferramentas utilizadas, noções de podas de árvores,
plantio, replantio, equipamentos utilizados, Componentes da máquina,
Mecânica e elétrica básica, Manutenção básica, Preparação/Segurança na

operação, Abate/corte de relvas, Uso de ferramentas manuais, Trabalho a céu
aberto, Noções de primeiros socorros, Trabalho em equipe, Qualidade no
serviço, Noções de meio ambiente, Componentes básicos de uma motosserra
e de uma Roçadeira, Regras de segurança na operação de motosserra,
Equipamento de proteção individual. Abastecimento da motosserra e
Lubrificação, Lubrificação da corrente. Como colocar os equipamentos em
funcionamento. Derrubada com fisga, com alavanca, derrubada com cunhas.
Derrubada de árvore inclinada na direção contrária da queda, derrubada de
árvore inclinada na direção de queda desejada, derrubada de árvore com
tronco de diâmetro duas vezes maior que o sabre. Desgalhamento, traçamento,
manutenção

Prova prática de Operador Motosserra :
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA- Operar
Motosserra
Qualidade do serviço

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

35 Pontos

Habilidade com a
Maquina

35 Pontos

Produção

30 Pontos

TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

100 PONTOS

20 minutos

Cozinheiro
Importância da merenda escolar, relacionamento da cozinheira com a chefia,
higiene alimentar e pessoal, atitudes corretas da cozinheira em relação a
manipulação, estocagem, conservação de alimentos e equipamentos,
classificação dos alimentos, acidentes de trabalho da profissão, uso de
Equipamentos de segurança.

Encanador
Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos
utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros;
Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas d’água; Noções de motor de bombas;
Segurança dos equipamentos.

Pedreiro
Conhecimentos das ferramentas e materiais de construção civil para o
exercício pleno da função. Marcação de obra. Tipos de Fundações.
Impermeabilizações. Concreto armado. Armações em aço. Conhecimentos do
sistema de metragem linear. Cubicagem. Concretagem. Preparação e
utilização de massas. Execução e resolução de problemas em alvenaria.
Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de
execução. Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas
utilizadas. Instalações hidros sanitárias. Tipos de utilização de ferramentas
inerentes a função. Normas técnicas e de segurança aplicadas ao trabalho da
respectiva área. Noções de leitura e interpretação de projetos de construção
civil atinentes à execução das funções.

Prova prática de pedreiro:
Apenas para os cinco primeiros classificados ( sem o critério
desempate)
TAREFA
Levantar uma parede
Qualidade do serviço
Preparo
material

correto

do

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

25 Pontos
25 Pontos

Habilidade com o
Ferramental (prumo)

25 Pontos

Produção

25 Pontos

TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

100 PONTOS

30 minutos

Ajudante Geral
Conhecimentos e uso correto de produtos de limpeza e ferramentas para
varrição de ruas e capina, segurança do trabalho, disciplina, relacionamento,
noções básicas sobre atividades de limpeza.

Prova prática de ajudante geral:
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA
Capinagem
Qualidade do serviço

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

35 Pontos

Habilidade com o
Ferramental

35 Pontos

Produção

30 Pontos

TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

100 Pontos

15 minutos

Tratorista
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito;
Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção
defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos,
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.

Prova prática de Tratorista:
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA- Operar Trator

Qualidade do serviço

PONTUAÇÃO

35 Pontos

Habilidade com a
Maquina

35 Pontos

Produção

30 Pontos

TOTAL DE PONTOS E

100 PONTOS

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

TEMPO

20 minutos

Operador de Maquinas
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito;
Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção
defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções
de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos,
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.

Prova prática de Operador de Maquinas:
Apenas para os cinco primeiros classificados (sem o critério
desempate)
TAREFA- Operar
maquinas designadas

Qualidade do serviço

PONTUAÇÃO

TEMPO MÁXIMO
PARA REALIZAÇÃO

35 Pontos

Habilidade com a
Maquina

35 Pontos

Produção

30 Pontos

TOTAL DE PONTOS E
TEMPO

100 PONTOS

20 minutos

