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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Manual do Candidato). 
 
 
 
 
 
ATUALIDADES para todos os cargos: Questões relacionadas à Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, 
entretenimento, rádio, televisão, internet, educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia, meio ambiente no 
Brasil e no Mundo, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019. 
 
 
 
 
PORTUGUÊS para todos os cargos: Atendente, Agente de Controle de Vetores, Monitor, Psicólogo, Técnico em 
Higiene Dental. 
1. Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários; 2.  
Informações literais e inferências possíveis; 3. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação; 4. Ponto de vista do 
autor; 5. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão; 6. Significação contextual de palavras e 
expressões; 7. Sinônimos e antônimos; 8. Sentido próprio e figurado das palavras; 9. Classes de palavras: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal; 10. Colocação pronominal; 11. 
Crase; 12. Pontuação; 13. Acentuação gráfica. 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA para os cargos Atendente, Agente de Controle de Vetores, Monitor, Psicólogo, Técnico em Higiene 
Dental. 
1. Operações com números reais e racionais; 2. Operações com conjuntos; 3. Frações: Operações com frações; 4. 
geratriz de frações; 5. Cálculo de raízes; 6. Adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais; 7. Múltiplos e 
Divisores; 8. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; 9. Razão e proporção; 10. Porcentagem; 11. Regra de 
três simples e composta; 12. Média aritmética simples e ponderada; 13. Juros simples; 14. Equação do 1.º e 2.º graus; 
15. Sistema de equações do 1.º grau; 16. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; 17. Sistemas de medidas usuais; 
18. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras; 19. Raciocínio Lógico, 20. 
Lógica de Argumentação, 21. Diagramas lógicos, 22. Resolução de situações-problema; 23. Sequência Numérica, 24. 
Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICO para o cargo de ATENDENTE: 
1. Hierarquia pública; 2. Princípios fundamentais para o bom atendimento; 3. Arquivo e sua documentação: 
organização de um arquivo, técnicas e métodos de arquivamento, modelos de arquivos e tipos de pastas, arquivamento 
de registros informatizados, elaboração de relatórios e registros. 4. Estrutura e características da administração Pública; 
5. Princípios da Administração Pública; 6. Avaliação do servidor público; 7. Noções de higiene, saúde corporal e cuidado 
pessoal no ambiente de trabalho. 8. Noções básicas de segurança no trabalho e primeiros socorros. 9. Atendimento 
telefônico. 10. Sistema Operacional Windows (versão 7, 8 e 10). 11. Microsoft Word (versão 2010 até as mais recentes). 
12. Conceitos de Internet: Correio eletrônico; Sites de busca. 
 
ESPECÍFICO para o cargo de MONITOR: 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo III, Seção I - Da Educação. 2. Estatuto da criança e do 
adolescente. 3. Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Brasília: 
MEC/SEB, 2009. Disponível em: portal.mec.gov.br. 4. Diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. Brasília: 
MEC/SEB, 2010. Disponível em: portal.mec.gov.br. 5. Brincadeiras e Brinquedos de Creche: Manual de Orientação 
Pedagógica. Ministério da Educação. 2012. Disponível em: portal.mec.gov.br. Educação infantil e práticas promotoras 
de igualdade racial, 2012. Disponível em: portal.mec.gov.br. 6. Desenvolvimento humano. 7. Educação Inclusiva. 
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ESPECÍFICO para o cargo de PSICÓLOGO: 
1. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; 2. Diferentes escolas, diferentes 
campos de atuação e tendências teóricas; 3. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; 4. Adolescência; 5. 
Distúrbios emocionais da criança; 6. As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo; 7. Personalidade e o 
desenvolvimento humano; 8. Processos psíquicos essenciais; 9. Pesquisa, diagnóstico e intervenção psicológica em 
grupo ou individual; 10. As abordagens teóricas e as estratégias de intervenção individual e grupal; 11. Práticas clínicas 
e institucionais com grupos; 12. Os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os 
grupos sociais e seus papéis; 13. Psicologia Social; 14. Psicologia Comunitária e Institucional e seus métodos de 
trabalho; 15. O psicólogo e a saúde pública; 16. Avaliação psicológica; 17. Psicologia e Saúde; 18. Saúde mental; 19. 
Saúde da Família; 20. Trabalho com famílias; 21. O processo psicodiagnóstico (entrevista, testes, devolução); 22. 
Psicopatologias; 23. Teorias e técnicas psicoterápicas; 24. Psicologia e estudos da conjugalidade; 25. Psicologia e 
estudos de gênero; 26. Psicologia cultural; 27. Psicologia e qualidade de vida; 28. Psicologia, religiosidade e 
espiritualidade; 29. Trabalho socioeducativo; 30. A humanização e o acolhimento na saúde; 31. Psicologia e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família; 32. Psicologia aplicada a políticas públicas; 33. Psicólogo nas políticas de proteção social;  34. 
Interdisciplinaridade do psicólogo na assistência social; 35. Metodologia e estratégias em equipe multiprofissional; 36. 
Atuação do psicólogo no CRAS; 37. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia; 38. Código de Ética Profissional. 
 
ESPECÍFICO para o cargo de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: 
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas, promoção de saúde e prevenção contra a cárie 
dental; 2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos e 
materiais; 3. Técnicas de instrumentação e aspiração, organização do instrumental; 4. Materiais dentários: organização, 
manipulação e cuidados; 5. Revelação e montagem de radiografias intraorais; 6. Princípios e técnica de desinfecção; 7. 
Princípios e técnicas de processamento de instrumental e esterilização; 8. Radiografia, equipamento radiográfico e 
segurança contra Radiação; 9. Transmissão e prevenção de doenças; 10. Odontologia preventiva; 11. Patologia Oral; 12. 
Emergências no consultório odontológico; 13. Anatomia da cabeça e do pescoço. 
 
 
ESPECÍFICO para o cargo de AGENTE DE CONTROLE DE VETORES:  
1. Noções gerais sobre Dengue: Bioecologia do Aedes aegypti, Recomendações e cuidados para diversos recipientes, 
Atividades preventivas de controle de Dengue em local de trabalho. 2. Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle 
de Epidemias de Dengue: Aspectos epidemiológicos, Componentes – Assistência: Classificação de risco para prioridade 
de atendimento, Organização dos serviços de saúde, Medidas estratégicas na assistência para enfrentamento de uma 
epidemia; Vigilância epidemiológica: Notificação de casos, Formas de notificação, Fluxo de informação, 
Retroalimentação dos dados, Vigilância epidemiológica – Período não epidêmico, Vigilância epidemiológica – Período 
epidêmico; Controle vetorial: Diretrizes básicas para o controle vetorial, Atividades preconizadas, Métodos de controle 
vetorial, Operacionalização do controle vetorial no município, Equipamentos utilizados no controle vetorial, Ações do 
controle vetorial, Roteiro da vigilância entomológica e controle vetorial, Controle vetorial em período epidêmico, Ações 
de vigilância sanitária no controle de vetores; Comunicação e mobilização: Período não epidêmico, Período epidêmico; 
Gestão dos planos de prevenção e controle de epidemias de dengue. 3. Controle de Vetores Procedimentos de 
Segurança: Tipos de Controle, O uso de inseticidas no controle de vetores, Praguicidas usadas em saúde pública, Vias de 
absorção, Formulações, Tipos de Tratamento, Toxicidade, Informações complementares sobre o transporte, 
armazenamento e manuseio de praguicidas, Atmosferas de trabalho, Equipamentos de Proteção, Filtros purificadores 
de ar, Programa de proteção respiratória, Manutenção dos respiradores, Programa de treinamento, Aquisição de EPI, 
Postos de Abastecimentos, Atividades de controle de vetores. 4. Controle de roedores em áreas urbanas - Diagnóstico 
de situação do problema roedor, Como diagnosticar o problema roedor, Identificação e caracterização do município, 
Levantamento dos problemas causados por roedores à população e à economia do município, Denúncias da 
população/meios de comunicação, Ocorrência de leptospirose e outros agravos à saúde causados por roedores, 
Levantamento do índice de infestação predial, Elaboração de um programa de controle de roedores, Metodologia de 
controle, A operacionalização do programa, Treinamento para pessoal de campo. 5. Manual de Controle de Escorpiões: 
Biologia do escorpião e Espécies, Controle de escorpiões, Captura de escorpiões, Sistema de informação, 
Escorpionismo.  


