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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 002/2018, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
2.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos.
Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras:
sinônimos, antônimos, denotação e conotação.
2.2 MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional.
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo
e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.
2.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
2.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).

2. NÍVEL MÉDIO COMPLETO
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal.
Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.
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3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos.
Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas
estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências
acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão
Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).
3.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
3.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável,
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações
históricas.
3.5 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)

3. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita.
Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e
Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão
Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras.
Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da
crase. Operadores argumentativos e modalizadores textuais.
3.2 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança.
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e
Firewall. Procedimentos de backup.
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3.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.

3.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)

3.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONHECIMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero.
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência;
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com
deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo
e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho
e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e
demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação
em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de
Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica
e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na
área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente.
O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas,
processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da
Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em
Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em
Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei
do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso.
Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência
Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS
n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que
altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência
de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 002/2018, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA

4/5

CARGO 09: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: MEDICINA VETERINÁRIA
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Endemias e epidemias
(conceito); Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; importância na Saúde
Pública; Inspeção em Vigilância Sanitária; Lei Federal n.º 6.437 de 20 de agosto de 1977, RDC
ANVISA n.º 216 de 15 de setembro de 2004 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação; RDC n.º 275 de 21 de outubro de 2002 - Dispõe sobre
o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das
Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de
Alimentos; Portaria n.º 368 de 04 de setembro de 1997 - Regulamento técnico sobre as
condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de elaboração para estabelecimentos
elaboradores/ industrializadores de alimentos; Vigilância Epidemiológica: geral e aplicada:
princípios, definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das
doenças, medidas de controle; Vigilância ambiental; Princípios básicos de Educação em
Saúde e Ambiental; Água: desinfecção da água de consumo humano, utilização da água e as
exigências de qualidade, medidas de controle, armazenamento e transporte; Doenças de
veiculação hídrica: hepatite, cólera, leptospirose. Epidemiologia: fundamentos da
epidemiologia, epidemiologia analítica, construção de indicadores epidemiológicos, principais
tipos de estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e investigação de
surtos. Zoonoses: conceituação e classificação, etiologia, patogenia, sintomatologia,
epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das principais zoonoses: raiva, febre
amarela, leptospirose, bruceloses, tuberculose, salmonelose, doença de Lyme, criptococose,
histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas, complexo
teníase/cisticercose, hantavirose, larva migrans visceral e cutânea; Vigilância e controle de
populações de animais doméstico e biomas; Biologia, vigilância e controle de populações de
animais sinantrópicos: quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos,
mosquitos, carrapatos e pombos; Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a
multiplicação dos microrganismos: fatores extrínsecos e intrínsecos; microrganismos
patogênicos de importância em alimento; Conservação e armazenamento de alimentos:
tecnologias mais empregadas na conservação de alimentos: uso do calor, do frio, do
sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação. Código de ética profissional.

CARGO 10: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM
1. Sistema único de Saúde – SUS (Legislações e Portarias). 2. Vigilância em Saúde no SUS.
3. Redes de Atenção em Saúde. 4. Saúde Coletiva: aspectos históricos, conceituais das
políticas de saúde no Brasil. 5. Prática de enfermagem em Saúde Pública: Assistencial:
cuidado integral ao paciente por meio de consulta de enfermagem, atendimento de
enfermagem, imunizações, visita domiciliar. Gerenciais: Planejamento e organização do
serviço de enfermagem. Educação Permanente em Saúde e Supervisão Educativas: educação
em saúde: concepção de educação e estratégias de desenvolvimento. 6. Vigilância em Saúde
– histórico, conceito e práticas. 7. Transição do perfil demográfico e epidemiológico no Brasil.
8. Determinantes biológicos e sociais do processo saúde-doença. 9. Vigilância epidemiológica
das doenças transmissíveis. 10. Vigilância epidemiológica de doenças crônicas nãotransmissíveis. 11. Vigilância em saúde ambiental. 12. Vigilância em saúde do trabalhador. 13.
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Vigilância Sanitária. 14. Sistemas de informações da vigilância em saúde e análise de situação
de saúde. 15. Planejamento e avaliação local de saúde: finalidade, metodologia: técnicas de
planejamento, programação em saúde, avaliação de programas de saúde.

CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: FARMÁCIA BIOQUÍMICA
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Endemias e epidemias
(conceito); Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na Saúde
Pública; inspeção em Vigilância Sanitária; Farmacologia geral: subdivisão da farmacologia;
classificação das formas farmacêuticas; classificação das drogas. Bases fisiológicas da
farmacologia: mediadores químicos; receptores farmacológicos; interação droga-receptor.
Farmacocinética: vias de administração; absorção; biodisponibilidade; meia-vida; distribuição;
metabolização; excreção. Fatores físico-químico na transferência de drogas através de
membranas celulares e absorção de drogas. Farmacodinâmica: mecanismo de ação de
drogas, alvos moleculares dos fármacos, interação droga-receptor, relação dose e efeito,
potência e eficácia, antagonistas competitivos e não competitivos, ED50, DL50. Princípios e
mecanismos de atuação de fármacos e mediadores químicos; Fármacos que afetam os
principais sistemas orgânicos: vascular, endócrino, reprodutor, gastrintestinal, respiratório;
Doses e vias de administração de medicamentos; Medicamentos de referência, genéricos,
similares, excepcionais e específicos; Bioequivalência/biodisponibilidade relativa e bioisenção:
aspectos gerais, conceitos e aplicabilidade. Parâmetros utilizados na comparação do
medicamento-teste em relação ao de referência; Interações medicamentosas; Noções básicas
de toxicologia e toxicologia de medicamentos: conceitos de toxicologia; avaliação de
toxicidade; toxicocinética; toxicodinâmica; Ensaios de citotoxicidade e genotoxicidade:
conceito, aplicação e avaliação; Boas Práticas de Fabricação – BPF: definições; evolução;
aspectos gerais; sanitização e higiene; qualificação e validação; reclamações; recolhimento de
produtos; contrato de produção e/ou análise; autoinspeção e auditorias de qualidade; pessoal;
treinamento; higiene pessoal; instalações; equipamentos; materiais; documentação; garantia
da qualidade; Inspeção sanitária: aspectos gerais, conceito, finalidade, características, etapas
para realização de uma inspeção, procedimentos, processo de condução, tipos de inspeção
para fins de certificação, investigação; Boas Práticas de fabricação e manipulação de
medicamentos: RDC ANVISA n.º 17 de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA n.º 67 de 08 de
outubro de 2007 e RDC ANVISA n.º 87 de 21 de novembro de 2008; Legislação farmacêutica:
Lei Federal nº 5991/1973, dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos; Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que fiam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes; Lei n.º 11.343/2006 – Institui o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
define crimes e dá outras providências; RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002, que trata da
Infraestrutura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.
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