CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO COMPLETO
“DISPÕE SOBRE A SUPRESSÃO DE ITENS DO EDITAL NORMATIVO COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015”
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DAS ESPECIFICAÇÕES

1.1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
NORMATIVO COMPLETO do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, na forma que segue:
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DA RETIFICAÇÃO

2.1

No Edital Normativo Completo do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Planalto no “Item 3 – Das
Inscrições” SUPRIMIR E TORNAR SEM EFEITO as disposições apresentadas nos subitens 3.4.6.1, 3.4.6.1.1 e 3.4.6.1.2.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PLANALTO-SP, 20 DE OUTUBRO DE 2015.

André Luiz Severino da Silva
Prefeito Municipal de Planalto
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A) PARTE COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS
Nível

Alfabetizado e Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Conhecimentos Específicos
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Emprego das classes de palavras. Semântica.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência. Crase. MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. CONHECIMENTOS GERAIS:
Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12
(meses) meses, a contar da data de realização das provas, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e
sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema,
teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e
cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, aspectos locais e globais.
Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. Aspectos gerais sobre a história e a geografia
brasileira. História e aspectos relevantes do município.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Fonética e fonologia. Emprego das classes de
palavras. Sintaxe da oração e do período. Semântica. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência. Crase.
Coesão e coerência. MATEMÁTICA: Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização, pertinência,
inclusão, igualdade. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano. Composição de funções. Função inversa. Pri ncipais funções elementares:
1º grau, 2º grau, exponencial e logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Analise combinatória. Trigonometria.
Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem. CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre
assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (meses) meses, a contar da data de
realização das provas, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes,
arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvime nto
sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde,
qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. Aspectos gerais sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do
município.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Fonética e fonologia. Emprego das classes de
palavras. Sintaxe da oração e do período. Semântica. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência. Crase.
Coesão e coerência. Elementos de comunicação. Funções da linguagem. Figuras de linguagem. MATEMÁTICA: Operações com números naturais, inteiros e
racionais (forma fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e respectivas unidades de medidas,
Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcionais (regra de simples e composta). Equação do primeiro e segundo
grau. Resolução de situações problemas. Juros simples e compostos. Geometria: ponto, linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos
geométricos. CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, nacionais e
internacionais veiculados nos últimos 12 (meses) meses, a contar da data de realização das provas, em meios de comunicação de massa, como jornais,
rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia,
relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas
públicas, aspectos locais e globais. Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. Aspectos gerais
sobre a história e a geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município.

B) PARTE ESPECÍFICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Emprego público

Enfermeiro

Médico plantonista

Conhecimentos
Ética e Legislação Profissional; Princípio, Código; Lei e Decreto que regulamentam o exercício profissional e os direitos do cliente; Administração das
Assistências de Enfermagem; Assistência de Enfermagem nas doenças infectocontagiosas; Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas
cirúrgicas relativas aos sistemas: cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, renal, musculoesquelético, neurológico e endócrino; atuação do enfermeiro
no centro cirúrgico e centro de material e esterilização; atuação do enfermeiro na prevenção e controle de infecção hospitala r; assistência da enfermagem
na terceira idade; assistência da enfermagem em saúde mental; saúde coletiva; programa nacional de imunização; política nacional de saúde; indicadores
de saúde; vigilância sanitária; saúde ocupacional; programas de saúde; enfermagem na saúde da mulher; enfermagem na saúde da criança; aleitamento
materno; aborto legal; atenção básica: saúde da mulher (pré-natal, prevenção de câncer de colo de útero, prevenção de câncer de mama, planejamento
familiar; saúde da criança (vigilância nutricional, imunização, assistência às doenças prevalentes na infância); controle da tuberculose; eliminação da
hanseníase; controle da hipertensão arterial; controle da diabetes melittus; saúde bucal. Conhecimento sobre epidemiologia, patologia, diagnóstico e
profilaxia da malária, doenças de chagas, leishmaniose, febre amarela e dengue. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001).
Doenças Causadas por Bactérias; Doenças Causadas por Protozoários; Doenças Causadas por Vírus; Princípios Gerais do Uso dos A ntimicrobianos; Micoses
superficiais e profundas. Fisiologia renal. Hipertensão arterial; Insuficiência renal; Transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de
substância psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivos). Transtornos neuróticos, relacionados ao
estresse. Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Fraturas expostas. Lesões ortopédicas traumáticas em
crianças e adolescentes. Dor lombar. Cálculos renais. Tumores renais. Doenças do ureter – obstrução e tumores. Nefrostomia. Doenças da bexiga, ovário,
próstata, uretra, pênis; Patologia da gestação. Puerpério. Reprodução humana: planejamento familiar, sexualidade, infertilidade. Gestação de alto risco.
Oncologia ginecológica. Puericultura: Conceitos, ações e perspectivas. Crescimento: fatores promovedores. Crescimento fetal. Crescimento pós natal.
Desenvolvimento. Particularidades digestivas do lactente. Necessidades nutricionais. Amamentação materna. O leite humano. Amamentação artificial. O
esquema de amamentação. Higiene anti-infecciosa. Higiene mental. Distúrbios do crescimento. Desidratação. Hidratação oral. Desnutrição. Diarréia aguda.
Parasitose. Icterícia Neonatal. Obstrução aguda das vias aéreas. Bronquiolite. Alergia respiratória. Asma. Tuberculose. Mecanismos gerais de ação das
drogas. Principais grupos farmacológicos. Fármacos naturais e sintéticos. Farmacodinâmica dos principais compostos de cada grupo farmacológico.
Mecanismos de ação e efeitos farmacológicos dos principais compostos. Farmacocinética e as principais indicações terapêuticas, os efeitos tóxicos mais
importantes e as principais interações farmacológicas. Avaliação pré-anestésica. Medicação pré – anestésica. Monitoração do paciente anestesiado.
Manutenção de vias aéreas. Anestésicos locais. Anestesias espinhais. Anestesia geral. Instrumentos teóricos componentes do Sistema Único de Saúde e da
formulação dos Modelos de Atenção à saúde. Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Anatomia da pelve feminina, Fisiologia do ciclo menstrual e
embriologia; Contracepção e Planejamento familiar; Dor pélvica e dismenorreia; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças benignas do trato
reprodutivo; Cirurgias para patologias benignas e malignas do trato genital inferior.Incontinência urinária; Infecção urinária; Doença inflamatória pélvica;
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Emprego público

Motorista socorrista

Professor de
Educação básica I
(PEB I) – Educação
infantil – Professor
Pré-escola

Professor de
Educação básica I
(PEB I) – Professor
Ensino Fundamental

Técnico de
enfermagem

Telefonista

Conhecimentos
Infecção pelo HPV; A mulher e o HIV; desenvolvimento sexual normal e anormal, puberdade e climatério; Infertilidade. Endoscopia ginecológica;
Endometriose; Propedêutica do colo uterino; Câncer de colo uterino; Câncer de ovário; Câncer de vulva e vagina; Câncer do corpo do útero e tubas uterinas;
Doenças benignas e malignas da mama; Aspectos Médico Legais em Ginecologia e Obstetrícia; Abdome Agudo em Ginecologia; Diagnó stico por imagem em
ginecologia e obstetrícia; Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica. Ginecologia e Obstetrícia. Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema
Único de Saúde (SUS), o Programa Saúde da Família (PSF). Atenção Primária à Saúde (APS). Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas
freqüentes: diabete, infecções de vias aéreas, hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite, doenças sexualmente transmissíveis.
Saúde da Criança: aleitamento materno, desnutrição, gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. Princípios da medic ina geriátrica. Uso de drogas
(tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, alucinógenos). Sistema de registro, notificações de doenças , atestados. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001). Código de ética da
profissão.
Legislação de Trânsito: A) Determinações do CTB quanto a: Formação do condutor; Exigências para categorias de habilitação em relação ao veículo
conduzido; Documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade; Sinalização viária; Penalidades e crimes de trânsito; Direitos e deveres do
cidadão; Normas de circulação e conduta; Regras gerais de estacionamento, parada e circulação. B) Infrações e penalidades ref erentes a: Documentação do
condutor e do veículo; Estacionamento, parada e circulação; Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais a tores do processo de
circulação; Meio ambiente. Direção defensiva: Conceito de direção defensiva; Condições adversas; Como evitar acidentes; Cuidados com os demais usuários
da via; Estado físico e mental do condutor; Situações de risco. Noções de Primeiros Socorros: Sinalização do local do acidente; Acionamento de recursos em
caso de acidentes; Verificação das condições gerais da vítima; Cuidados com a vítima (o que não fazer). Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e
de Convívio Social no Trânsito: O veículo como agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada por
veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonora; Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente; O
indivíduo, o grupo e a sociedade; Diferenças individuais; Relacionamento interpessoal; O indivíduo como cidadão. 5. Noções sobre Funcionamento do
Veículo de 4 rodas: Equipamentos de uso obrigatório do veículo e sua utilização; Noções de manuseio e do uso do extintor de incêndio; Responsabilidade
com a manutenção do veículo; Alternativas de solução para eventualidades mais comuns. O veículo: funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas;
noções básicas de mecânica automotiva e socorro mecânico; principais partes do veículo, tipos de motores, combustíveis e lubr ificantes. Lubrificação e
lavagem automotiva. Manutenção básica: água, óleo, pressão dos pneus, tensão das correias, alinhamento e balanceamento.
Legislação Federal: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Constituição da
República Federativa do Brasil. 1988. Artigo 5°, artigos 37 ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o
estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências. Lei federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Lei federal nº 10172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o plano nacional de educação. Lei federal nº 10.793, de 1° de dezembro de 2003.
Altera a redação do artigo 26, § 3°, e do artigo 92 da lei federal 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei federal nº 11.114, de
16 de maio de 2005. Altera os artigos 6°, 30, 32 e 87 da lei federal nº 9.394/96, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos seis
anos de idade. Lei federal nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30,32 e 87 da lei federal nº 9.394/96, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula o brigatória a partir dos 6
(seis) anos de idade. Lei federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de
valorização dos profissionais da educação - FUNDEB. Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. Institui as diretrizes curriculares nacionais para o
ensino fundamental. Parecer CNE/CEB nº 22, de 17 de dezembro de 1998. Institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Resolução
CNE/CEB nº 1, de 7 de abril de 1999. Institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Parecer CNE/CEB nº 4, de 16 de fevereiro de 2000.
Institui as diretrizes operacionais para a educação infantil. Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as diretrizes curriculares nacionais
para a educação de jovens e adultos. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui diretrizes nacionais para a educação especial na
educação básica. Legislação estadual: Deliberação CEE nº 09, de 30 de julho de 1997 - institui, no sistema de ensino no Estado de São Paulo, o regime de
progressão continuada no ensino fundamental. Indicação CEE nº 08, de 30 de julho de 1997 - progressão continuada. Indicação CEE nº 22, de 17 de
dezembro de 1997 - avaliação e progressão continuada. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e
compromisso social do educador Ética no trabalho docente. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Gestão participativa na escola.
Ética Profissional; Realização de técnicas de enfermagem: administração de medicamentos por via endovenosa e hemotransfusão, leitura de dispositivos de
vigilância total e cardíaca, leitura de reação às provas dérmicas, aspiração traqueal, sondagem nasogástrica e vesical, controle hídrico; Princípios e técnicas
de assepsia e anti-sepsia - desinfecção corrente e terminal; Interpretações de sinais e sintomas; Assistência ao paciente e ao médico durante tratamentos
complexos: oxigeno terapia, drenagem, paracentese, provas de função real e digestiva, diálise peritoneal, biópsias, alimentação parenteral; Assistência a
pacientes geriátricos; Cuidados pré-operatórios; Assistência em salas de cirurgia - instrumentação; Prevenção de acidentes: hemorragias, queimaduras,
fraturas, corpos estranhos, afogamentos; Assistência de enfermagem em unidade de tratamento intensivo - controle de PVC, monitorização cardíaca e
respiratória; Assistência de enfermagem à pacientes portadores de diabetes mellitus - insulinoterapia; Assistência de enfermagem à pacientes em
tratamento quimioterápicos; Assistência de enfermagem nas situações de emergência - choque, edema agudo do pulmão, insuficiência respiratória aguda e
parada cardíaca; Enfermagem Materno Infantil: Anatomia e fisiologia da reprodução humana; Desenvolvimento de embrião e do feto; Assistência de
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera normal e patológica. Trabalho de parto: preparo, condução do trabalho de parto normal e complicações;
Intervenções obstétricas e assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e prematuro; Assistência de enfermagem ao paciente pediátrico;
Enfermagem em Saúde Pública: Situação de saúde do país: peculiaridades regionais e locais; Atividades básicas de enfermagem; Assistência de enfermagem
de saúde pública na comunidade; Aplicação de técnicas educativas em enfermagem de saúde pública; Doenças transmissíveis e seu controle; Doenças
sexualmente transmissíveis; Importância do saneamento no meio-ambiente a prevenção das doenças e seus níveis; Políticas de saúde; Diretrizes e bases da
implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil - dispositivos relacionados à Saúde; Organização da atenção básica no Sistema Único de
Saúde; Ênfase em Saúde Coletiva e do PSF — Programa de Saúde da Família; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/96) e Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS/SUS 01/2001); Ética; Legislação e ética; Assistência de enfermagem à criança ao adolescente e do idoso; No
programa nacional de imunizações; No programa de DST e AIDS; No programa de hipertensão; No programa de diabete; No programa da criança e do
adolescente; No programa de pneumologia sanitária; No programa de assistência integral à saúde da mulher; No programa de hanseníase e tuberculose;
Assistência no pré-natal; Primeiros socorros; Microbiologia: noções de infecção e desinfecção; Limpeza e esterilização de artigos médico-hospitalares;
Técnicas em Enfermagem em curativos e tratamento de feridas; Tratamentos medicamentosos: doses, diluições, administrações.
Telefonia: Noções básicas do som. Anatomofisiologia do aparelho auditivo. Anatomofisiologia do aparelho fonador. Mecanismos da voz. Requisitos básicos
para se falar em público. Higiene vocal. As telecomunicações. Sistema telefônico. Central privada de comutação telefônica. Busca automática. P.A.B.X.
Manutenção de central privada de comutação telefônica. Consultoria em telecomunicações. Plano nacional de numeração telefônica. Tarifação de
chamadas telefônicas. Listas telefônicas. Serviços prestados. Atuação da telefonista. Prestação de serviços. O trabalho em equipe como fator de qualidade.
O cliente. Reconhecimento da qualidade. Formas de reconhecimento da qualidade. Qualidade no atendimento ao público; Forma de atendimento ao
público; Postura da telefonista; História do telefone; DDD – DDI; Códigos especiais de serviço telefônico;Telefones de uso público; Serviços interativos;
Discagem direta a cobrar; Serviços 0800 e 0300; Atendimento simultâneo; Consulta e conferência; Transferência automática da chamada; / Conhecimento
de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access; Internet.Rotinas administrativas aplicadas à gestão de
documentos de pessoal e de organização de estoque material. Relacionamento interpessoal. Excelência no atendimento ao público. Atendimento de
ligações telefônicas. Anotações de recados. Aparência pessoal. Cortesia e polidez. Informática básica (Windows, Word e Excel). Redação oficial: ofícios,
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Emprego público

Conhecimentos
comunicações internas, cartas, requerimentos. Noções de relações humanas. Noções de arquivamento, procedimentos administrativos e de liberação de
resultados de exames; registros de exames para fins estatísticos, de produtividade e de faturamento. Conhecimentos de administração e de administração
gerencial. Conhecimento das terminologias médicas básicas. Norma operacional básica do sistema único de saúde (NOB/96) e norma operacional da
assistência à saúde/SUS (NOB e NOAS/SUA 01/2001).
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