ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Guaramirim
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 002/2019¹
ANEXO 03
Conteúdos Programáticos
Provas objetivas de 30 Questões
Cargos do Nível de Ensino Médio
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração;
Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica
e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de
três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial;
Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e
resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade;
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões

Atendente de Consultório Dentário
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001 – Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Odontologia Preventiva-Higiene Dentária: Etiologia e Controle de
Placa Bacteriana, Cárie e Doença Periodontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor (composição e aplicação). Microbiologia e Parasitologia: doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica. Controle de infecção: limpeza e desinfecção do meio ambiente. Limpeza e desinfecção dos equipamentos. Limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental. Medidas de proteção individual. Material,
Equipamentos e Instrumental: preparo de bandeja. Materiais dentários de projeção e restauração: indicação,
proporção e manipulação. Ergonomia: os princípios de ergonomia. Manutenção preventiva do equipamento.
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Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação
de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Técnico em Enfermagem
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001 – Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. Direitos da criança e
do adolescente. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de assepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esterilização, precauções universais.
Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de secreções, mecânica corporal,
terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativo,
sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroeletrolítico, balanço hídrico, bandagem,
glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para exames laboratoriais. Cuidados de enfermagem ao
adulto: afecções do sistema nervoso central, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético, pré, trans e pós-operatório, urgências e emergências, terapia intensiva, hemodiálise. Cuidados de
enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer colo-uterino e mama, doenças sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, doenças prevalentes na infância (afecções respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição, verminose); distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais, esquelético,
endócrino, doenças infectocontagiosas, terapia intensiva, urgências e emergências (parada cardiorrespiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, envenenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré, trans e pós-operatório. Imunização: esquema básico recomendado pelo Ministério da
Saúde; doenças preveníveis por imunização. Notificação compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na utilização das principais armas terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia). Preparo e manuseio de materiais para procedimentos. Medidas de
conforto: a) Preparo do leito; b) Movimentação; c) Transporte e higiene do paciente. Coleta de exames.
Administração de medicamentos: dosagens e aplicação. Hidratação. Curativos. Sondagens. Conhecimentos
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre
os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]

Cargos do Nível de Ensino Superior
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FONOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração;
Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Semântica
e Interpretação textual.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de
três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial;
Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e
resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade;
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Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geométrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Cirurgião Dentista
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001 – Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Traumatismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora - diagnóstico e tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão. Semiologia - exame do paciente. Técnicas radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da
cárie dental. Diagnóstico das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação préoperatória. Técnicas Anestésicas. Tratamento clínico e/ou cirúrgico de afecções dos dentes e tecidos de
suporte. Alterações periodontais agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem endodôntica.
Placa bacteriana. Controle de placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal.
Exodontia: técnicas e acidentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro
criminal, trabalhista e civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
Enfermeiro
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001 – Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética - análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas
da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem. Processo social de mudança
das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento
na administração e na assistência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos recrutamento e seleção. Enfermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Tomada de
decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher,
programa da criança, programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de
hanseníase, programa de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e prática. Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA.
Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência
integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento
do ensino ao cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. Conhecimentos básicos
inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a
eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]
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Médico
Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Lei Complementar nº 7/2001 – Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Município de Guaramirim. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS
na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções
urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo
I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca,
arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso:
infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma,
vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais,
dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças
infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, esquistossomose mansônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide,
doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data
de publicação do Edital.]
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