
Parte 2
SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 
Atenção Básica. 4 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Humanização. Cadernos HumanizaSUS – vol. 1. 
(Formação e Intervenção). Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Humanização. Cadernos HumanizaSUS – vol. 2. 
(Atenção Básica). Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Humanização. Cadernos HumanizaSUS – vol. 3. 
(Atenção Hospitalar). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
Saúde Pública 
REIS, Regimarina Soares (Org.). Epidemiologia: conceitos 
e aplicabilidade no Sistema Único de Saúde. São Luís: 
EDUFMA, 2017.
BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). 
Manual técnico para promoção da saúde e prevenção de 
riscos e doenças na saúde suplementar. 4. ed. rev. e atual. 
– Rio de Janeiro: ANS, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a 
prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis: 
DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. 
Brasília:Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (EM ORDEM ALFABÉ-
TICA)
MERENDEIRA (*):Noções de alimentação, nutrição e 
grupos de alimentos. Conhecimentos sobre características 
e qualidade dos alimentos. Conhecimentos sobre quantida-
des, porções e medidas caseiras. Etapa da produção de 
refeições: Recepção e armazenamento de gêneros 
alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição. Controle 
de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros 
alimentícios. Manuseio e conservação de equipamentos e 
utensílios. Higiene: dos alimentos, ambiental, dos utensílios 
e equipamentos, Noções básicas de Relações Humanas no 
Trabalho Noções básicas sobre higiene e segurança no 
trabalho; Ética Profissional.
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA (*):A 
prova objetiva versará sobre as disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática / Raciocínio Lógico e Informática.
NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR (*):Nutrição 
Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Pirâmide 
Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de alimentação. 
Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais 
para adulto normal. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: 
definição, propriedades, função, digestão, absorção, 
metabolismo, fontes alimentares. Particularização da dieta 
normal para os diferentes grupos etários: alimentação do 
lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar 
(2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 
a 18 anos). Dietoterapia: Princípios básicos. Planejamento, 
avaliação e modificações da dieta normal e padronizações 
hospitalares. Nutrição Materno Infantil: Particularização da 
dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz. 
Conceito geral de saúde materno-infantil: gestação, 
lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica 
Dietética: Condições sanitárias, composição e classificação 
dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; 
técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, 
métodos e procedimentos de recepção e estocagem 
movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas 
de higienização dos alimentos, da área física, equipamen-
tos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível institucio-
nal. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e 
nutricional. Municipalização da merenda escolar, 

Programas educativos - fatores determinantes do estado e 
avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiolo-
gia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calóri-
ca. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; 
controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de 
temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação: (Portaria 
CVS 5/2013, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética 
do Nutricionista.
OPERADOR DE MÁQUINAS (*):CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO:- 
Normas Gerais de Circulação e Conduta; - Regra de 
Preferência; - Conversões; - Dos Pedestres e Condutores 
não Motorizados; - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO 
DE TRÂNSITO: - Dos Veículos; - Registro, Licenciamento e 
Dimensões; - Classificação dos Veículos; - Dos equipamen-
tos obrigatórios; Dos Documentos de Porte Obrigatório; - 
Da Habilitação; - Das Penalidades; - Medidas e Processo 
Administrativo; - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO:- A Sinalização de Trânsito; - Gestos e Sinais 
Sonoros; - Conjunto de Sinais de Regulamentação; - 
Conjunto de Sinais de Advertência; - Placas de Indicação; 
DIREÇÃO DEFENSIVA: - Direção Preventiva e Corretiva;- 
Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da 
Prevenção de Acidentes;- Leis da Física;- Aquaplanagem; - 
Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: - Como 
socorrer;- ABC da Reanimação; Hemorragias; - Estado de 
Choque;- Fraturas e Transporte de Acidentados; NOÇÕES 
DE MECÂNICA: - O Motor; - Sistema de Transmissão e 
Suspensão;- Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, 
Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO 
VEÍCULO: Conhecimentos Práticos de Segurança; - 
Funcionamento Básico dos Motores; - Sistema de Lubrifica-
ção; Arrefecimento; - Transmissão; - Suspensão; - Direção; 
- Freios; - Pneus; - Painel de instrumentos; Sistema Elétrico. 
Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. 
Segurança do trabalho. Prova Prática.
RECEPCIONISTA (*):A prova objetiva versará sobre as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática / Raciocínio 
Lógico e Informática.
OBS: Nas legislações indicadas devem ser consideradas as 
alterações supervenientes.
(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os 
candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, 
também poderão ser utilizadas.

ANEXO IV
Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINASa avaliação 
consistirá em conhecimento do painel e comandos, ligar o 
equipamento, acoplagem de implementos diversos dirigi-lo 
até o local determinado e executar uma tarefa própria do 
equipamento de forma adequada e atendendo as 
orientações de execução definidas pelo avaliador, com 
base nas atribuições do cargo e conteúdo programático 
constante neste edital. 
A avaliação será feita pelo desempenho do candidato dentro 
das normas técnicas e legais, levando-se em consideração o 
uso e aproveitamento do equipamento utilizado, consideran-
do os seguintes fatores a serem avaliados: 
I. Verificação do Equipamento - 20 (vinte) pontos 
II. Conhecimentos (Leitura do Painel e definição de 
comandos) - 20 (vinte) pontos 
III. Segurança de operação durante a prova - 20 (vinte) pontos 
IV. Habilidades na operação do equipamento - 20 (vinte)  pontos 
V. Produtividade - 20 (vinte) pontos 
Tempo de execução: máximo de 20 (vinte) minutos. 
A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos. 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no 
mínimo, 40 (quarenta) pontos na prova prática. 
O candidato que não auferir a nota mínima de 40 (quarenta) 
pontos na prova prática será desclassificado do Concurso Público.


