PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2020
RETIFICADO EM 02/03/2020
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E/OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - separação
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo; singular e plural;
diminutivo e aumentativo; encontro vocálico e consonantal; pronomes e verbos.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa,
volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações
problema
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
1.01 – PADEIRO
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ História de Guariba/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Armazenagem de pães;
✓ Boas práticas de higiene, manipulação, preparação e armazenamento de produtos;
✓ Equipamentos de panificação;
✓ Passos básicos na elaboração de massas tradicionais, especiais e doces;
✓ Tipos de pães;
✓ Os principais ingredientes da panificação.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação.
Pontuação. Regência verbal e nominal. Sintaxe e Análise Sintática (tipos de sujeito, regência, transitividade
verbal etc); Crase; Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. Morfologia: formação de
palavras, flexão nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. Significação
das palavras; Classe de palavras.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de
medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície,
volume e massa. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e
volumes. Raciocínio Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
2.01 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
✓ História de Guariba/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Fundamentos de computação.
✓ Organização e arquitetura de computadores.
✓ Componentes de um computador (hardware e software).
✓ Sistemas de entrada e saída. Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional.
✓ Microsoft Office (Word, Power Point, Outlook e Excel 2010 ou superior).
✓ Princípios de Sistemas Operacionais: Ambientes Windows 7 (seven) ou superior e Linux;
✓ Características e Organização Física de Sistemas de Arquivos (NTFS, FAT32, EXT2, EXT3), diretórios e
direitos de acesso, compartilhamento e segurança, integridade.
✓ Backup. Instalação e configuração de antivírus;
✓ Princípios de Redes de Comunicação: Meios de transmissão, Topologias de redes de computadores,
Arquitetura e protocolos de redes de comunicação, Modelo de referência OSI, Arquitetura cliente-servidor,
Equipamentos de Interconexão, Protocolo TCP/IP; Noções de UML (Linguagem Unificada de Modelagem).
✓ Conceitos de programação para ambiente web (HTML básico). Configuração de servidores web. Noções de
Banco de dados.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
CONTEÚDO PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA:
✓ De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I a Prova Prática consistirá na reprodução de
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos
específicos na função, entre outras atividades solicitadas pelo examinador.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função, de acordo com a descrição das atividades
Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme indicação
70 pontos
Cometer de 01 a 03 erros
55 pontos
Cometer de 04 a 06 erros
40 pontos
Cometer de 07 a 09 erros
25 pontos
Cometer até 10 erros
10 pontos
Cometer 11 erros ou mais
0 pontos
Obs.: Caso sejam registrados mais de 10 erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execução da tarefa.

2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar
a tarefa. De acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 25% do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Máximo de pontos se a execução da prova prática for integralmente correta: 100 pontos

2.02 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
✓ História de Guariba/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Assepsia e Antissepsia;
✓ Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
✓ Micro-organismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
✓ Sinais vitais;
✓ Saúde da mulher – pré-natal, parto e puerpério;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prevenção do Câncer de Mama;
Métodos contraceptivos;
Climatério;
Gravidez na adolescência;
Saúde da criança (puericultura e pediatria. Imunização);
Saúde do adolescente;
Saúde do adulto (programas de hipertensão, diabetes, AIDS, tuberculose e hanseníase);
Fundamentos de enfermagem (curativo, sondagem, inalação), Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Infecção hospitalar;
Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
Primeiros Socorros (traumas, fraturas, queimaduras);
Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
COREN - Código de ética dos profissionais de enfermagem;
Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários;
LEI FEDERAL Nº 8.080/90. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde;
LEI FEDERAL Nº 8.142/90. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro nos
Sistema Único de Saúde;
✓ GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – vol. único 2017;
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia
oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. Concordância Verbal.
Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes. Funções
e Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos.
Funções e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1).
Novíssima
Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário
Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br).
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
www.brasilescola.com.br/portugues,
www.portugues.com.br,
www.soportugues.com.br, www.conjugacao.com.br.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética
simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
3.01 – CONTADOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 25 QUESTÕES
Contabilidade Pública
Patrimônio nas entidades públicas: bens públicos, classificação dos bens públicos, dívida pública fundada ou
consolidada, dívida flutuante, patrimônio financeiro e patrimônio permanente.
Receita Pública: conceito, receita efetiva, receita por mutação patrimonial, categorias econômicas, fontes de
receitas orçamentárias, renda e receita pública.
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Despesa Pública: conceito, despesa efetiva, despesa por mutação patrimonial, categorias econômicas, fixas e
variáveis, elementos de despesa pública. Entradas e Saídas Extraorçamentárias. Superveniências e
insubsistências ativas e passivas.
Adiantamentos: conceito, concessão, aplicação e comprovação.
Sistemas de contas: orçamentário, financeiro e patrimonial.
Plano de Contas: características fundamentais, codificação da receita e da despesa, função das contas e
escrituração. Balancetes periódicos.
Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais.
Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBC nº 16.1 a 16.11): conceituação, objetivo,
objeto e campo de aplicação.
Legislação: Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da
União, Estados e Municípios (Lei Federal nº 4.320/1964);
Princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor público (Resolução CFC nº 1.111/2007);
Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (Resoluções CFC nos 1.128 a 1.137/2008 e
1.366/2011).
Noções de Execução Orçamentária e Financeira
Programação e controle de recursos orçamentários e financeiros.
Retenção e recolhimento de contribuição previdenciária incidente em serviços.
Controle e pagamento de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores.
Contabilização de contratos.
Controle de suprimentos de fundos. Conformidade diária.
Atualização do rol de responsáveis.
Legislação: Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos
Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios (Lei Federal nº 4.320/1964);
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000).
Administração Financeira e Orçamentária
Orçamento Público: conceitos e princípios.
Orçamento público no Brasil. Ciclo orçamentário. Orçamento-Programa.
Planejamento no Orçamento-Programa.
Orçamento na Constituição Federal de 1988: LDO, LOA e PPA.
Conceituação e classificação da Receita Pública. Classificação orçamentária da receita pública por categoria
econômica no Brasil.
Classificação dos Gastos Públicos segundo a finalidade, natureza e agente (classificação funcional e
econômica).
Tipos de Créditos Orçamentários.
Alterações Orçamentárias: Remanejamento, Transferência e Transposição.
Contas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.
Legislação: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000).
Direito Administrativo
Processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:
Princípios, Atos Administrativos, Procedimentos Administrativos, Recursos, Procedimentos em espécie.
Contratos administrativos e Licitações públicas. O Dever de licitar e as hipóteses de exceções à regra.
Princípios da licitação. Tipos, modalidades e espécies licitatórias.
O Processo licitatório. Registros cadastrais. Registro de preços. Participação de micro empresas e de empresas
de pequeno porte.
Parcerias com o Terceiro Setor: Contrato de Gestão, Termo de Parceria, Convênio, Termo de Colaboração,
Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.
Serviços Públicos: Conceitos e Classificações. Formas de Prestação.
Regulamentação e Controle.
Concessão e Permissão dos Serviços Públicos: contratação, licitação, política tarifária, direitos e obrigações do
usuário, obrigações da concessionária, prerrogativas do poder concedente, extinção.
Controle da Administração. Controle interno e externo. Controle pelo Tribunal de Contas.
Legislação: Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992); Licitações e Contratos
Administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993); Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Lei
Complementar Estadual nº 709/1993); Regime de Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei Federal nº
8.987/1995); Regime das Contratações com as Organizações Sociais (Lei Federal nº 9.637/1998); Regime das
Contratações com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei Federal nº 9.790/1999); Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000); Lei do Pregão (Lei Federal nº 10.520/2002);
Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP (Lei Complementar Federal nº 123/2006
– arts. 42 a 48); Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011); Lei Anticorrupção (Lei Federal nº
12.846/2013); Regime das Parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (Lei Federal nº 13.019/2014);
Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União,
Estados e Municípios (Lei Federal nº 4.320/1964); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal
nº 101/2000). LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - LEI Nº 10.028/00 /2000 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - LEI Federal
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Nº 13.463, DE 6 DE JULHO DE 2017. Lei FEDERAL Nº 11.960/09 LEI Federal Nº 13.019, DE 31 DE JULHO
DE 2014. LEI Federal Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. Lei Orgânica de
Guariba/SP. Jurisprudência: Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
3.02 – MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Anatomia e embriologia;
✓ Planejamento familiar;
✓ Dor pélvica e dismenorréia;
✓ Doenças sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias;
✓ Gravidez ectópica;
✓ Doenças benignas do trato reprodutivo;
✓ Cirurgias para patologias benignas e malignas do trato genital inferior; Incontinência urinária de esforço,
uretrocele, cistocele e distopias do útero;
✓ Doença inflamatória pélvica;
✓ Endocrinologia ginecològica (amenorréia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional,
desenvolvimento sexual, puberdade e climatério);
✓ Infertilidade;
✓ Endoscopia ginecológica;
✓ Endometriose;
✓ Câncer de colo uterino;
✓ Propedêutica do colo uterino;
✓ Câncer de ovário;
✓ Câncer de vulva;
✓ Doença trofoblástica gestacional;
✓ Doenças benignas e malignas da mama;
✓ Ginecologia infanto-puberal.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
3.03 – MÉDICO NEUROLOGISTA
✓ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico.
✓ Semiologia e exame físico neurológico.
✓ Doença cerebrovascular: isquemia e hemorragia.
✓ Tumores do SNC.
✓ Epilepsia: etiopatogenia, classificação
internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo.
✓ Hipertensão intracraniana.
✓ Doenças desmielinizantes.
✓ Demências.
✓ Neuropatias periféricas.
✓ Doenças neurológicas com manifestações extrapiramidais.
✓ Miopatias. Miastemia grave e polimiosite.
✓ Diagnóstico de traumatismo crânio‐encefálico.
✓ Doenças infecciosas e parasitárias do SNC.
✓ Distúrbio do sono.
✓ Preenchimento da declaração de óbito.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
3.04 – MÉDICO PEDIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Avaliação do crescimento e desenvolvimento.
✓ Aleitamento materno.
✓ Alimentação nos dois primeiros anos de vida.
✓ Imunizações.
✓ Afecções cardiorrespiratórias.
✓ Afecções do aparelho digestivo.
✓ Afecções do aparelho genito urinário.
✓ Doenças infecciosas e parasitárias.
✓ Encefalopatias crônicas não evolutivas.
✓ Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana – Epilepsia;
✓ Anemias.
✓ Adolescência e puberdade.
✓ Doenças exantemáticas.
✓ Choque na infância.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Insuficiência respiratória aguda na infância.
Asma aguda na infância.
Insuficiência cardíaca na infância.
Hipertensão arterial na infância.
Insuficiência hepática aguda na infância.
Insuficiência renal aguda na infância.
Hemorragia digestiva na infância.
Maus tratos em pacientes pediátricos.
Convulsão no período neonatal e na infância.
Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na infância.
Urticária, angioedema e anafilaxia na infância.
Quedas e traumas em pacientes pediátricos.
Intoxicações em pacientes pediátricos.
Procedimentos de urgência.
Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf

3.05 – MÉDICO PSIQUIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade,
pensamento e linguagem.
✓ Delirium, demência e transtornos amnésticos.
✓ Outros transtornos mentais devido a uma condição médica geral.
✓ Esquizofrenia.
✓ Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, delirante e transtorno psicótico breve.
Transtornos do humor.
✓ Transtornos de ansiedade.
✓ Transtornos somatoformes.
✓ Transtornos da personalidade.
✓ Transtornos relacionados a substâncias.
✓ Sexualidade humana: normal, anormal, disfunções sexuais e parafilias.
✓ Transtornos alimentares.
✓ Urgências psiquiátricas.
✓ Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos. Psicoterapias.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
3.06 – MÉDICO DE PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Insuficiência Arterial Periférica. Tromboflebite);
✓ Enfermidades Respiratórias (Insuficiência Respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma
Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites) Enfermidades dos rins e vias
urinárias (Litíase renal. Infecção Urinária. Cistites.)
✓ Enfermidades do Sistema Nervoso Central (Acidentes Vasculares Cerebrais. Meningites. Epilepsia.
Vertigens. Cefaléias.)
✓ Enfermidades Hematológicas (Anemias. Leucemias.) Enfermidades Metabólicas e Endócrinas (Diabetes
Mellitus.
Hipertireoidismo.
Hipotireoidismo.
Hipoglicemias.
Obesidade.
Gota.
Dislipidemias.
Hiopovitaminoses. Desnutrição.
✓ Doenças infecciosas e doenças sexualmente transmissíveis (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
✓ Hanseníase. Cólera. Raiva. Leptospirose. Dengue. Rubéola. Tétano. Parotidite. Estreptococcias.
Estafilococcia. Sinusite. Amigdalite.
✓ Enfermidades Reumáticas (Artrite Reumatóide. Febre reumática)
✓ Lupus Eritematoso Sistêmico.
✓ Osteoporose. Osteoartrose. Bursites. Lombalgias. Lesões por Esforços Repetidos)
✓ Enfermidades Dermatológicas (Micoses de pele. Dermatites. Eczema. Urticária. Escabiose. Pediculose.)
Enfermidades psiquiátricas (Ansiedade. Depressão). Enfermidades comuns na infância (Esquema básico
de imunização. Negligência e maus tratos na infância.)
✓ Alcoolismo e Tabagismo.
✓ Planejamento Familiar.
✓ Métodos contraceptivos.
✓ Aleitamento Materno.
✓ Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério;
✓ Atuação em Geriatria: envelhecimento normal e doenças da senilidade. Antibioticoterapia.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
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3.07 – COORDENADOR DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
✓ Conceitos e noções gerais de almoxarifado.
✓ Administração de depósitos.
✓ Atividades de um depósito.
✓ Registros de estoque.
✓ Precisão dos registros.
✓ Modelos e formulários de controle.
✓ Codificação e classificação de materiais.
✓ Controle do almoxarifado.
✓ Controle físico e de segurança.
✓ Inventário de materiais.
✓ Estocagem de materiais.
✓ Conservação e tipos de embalagens de materiais.
✓ Requisição de materiais.
✓ Recepção, armazenamento e distribuição de materiais.
✓ Localização e movimentação de materiais.
✓ Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos.
✓ Avaliação e seleção de documentos: conceito, objetivos, comissões de avaliação, instrumentos de
destinação, políticas de avaliação documental.
✓ Patrimônio Público; Situação Líquida; Lançamento; Redito; Receitas; Despesas; Livros obrigatórios; Bens
Públicos; Receita e Despesa Pública: conceitos, classificação, estágios e legislação; Demonstrações
Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
3.08 – FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 25 QUESTÕES
✓ Anatomia e Fisiologia da audição; Classificação acústica e psico-acústica dos sons da fala e bases físicas da
audição;
✓ Desenvolvimento e aquisição da linguagem: aspectos teóricos e anatomo fisiológicos;
✓ Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, voz, audição, fluência e deglutição;
✓ Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento;
✓ Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce;
✓ Avaliação, classificação e reabilitação dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade
oral, linguagem oral e escrita, processamento auditivo central;
✓ Aperfeiçoamento e/ou reabilitação das condições dos órgãos do aparelho fonador; condições auditivas
periféricas e centrais, vestibulares e cognitivas;
✓ Transtornos motores e de linguagem associados as lesões neurológicas;
✓ Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz,
audição, linguagem;
✓ Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis, comunicação alternativa;
✓ Trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar; Planejamento e programas preventivos em
fonoaudiologia.
✓ Avaliação audiológica: classificação e laudos.
✓ Lei Orgânica de Guariba/SP. Disponível em https://www.guariba.sp.leg.br/arquivos/lei-organica.pdf
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