ANEXO V

PROGRAMA DE PROVAS

______________________________________________________________________________________
ESPECÍFICA PARA CARGO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Noções Básicas sobre as
Relações Humanas. Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de Jovens. Normas Básicas de Segurança
em unidades socioeducativas. Normativas Internacionais para a proteção de jovens privados de liberdade e para a
administração da justiça da infância e da juventude (ONU – UNICEF). Declaração Universal de Direitos
Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções básicas sobre a Pedagogia do
Oprimido. A relevância da presença, do vínculo e do exemplo como componentes do processo educativo. A
concepção de Protagonismo Juvenil. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 - Institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas ao adolescente que
pratique ato infracional (portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf).
__________________________________________________________________________________________
ESPECÍFICA PARA EDUCADOR FÍSICO NASF

Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e
Aprendizagem social. Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação
Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: diferentes
abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades.
Fisiologia do exercício.
Sugestão Bibliográfica:
BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem social.Porto Alegre: Magister; BRUHNS, Heloisa T. O
corpo parceiro e o corpo adversário.Campinas: Papirus; COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de
educação física.São Paulo: Cortez; KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijui: Unijui;
KUNZ, Elenor. Educação Física: ensino & mudança.Ijuí: Unijuí; JUNIOR, Paulo Guiraldelli. Educação Física
Progressista - a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira.São Paulo: Loyola;
MEDINA, J. P. A educação física cuida do corpo e..."mente". Campinas: Papirus; MOREIRA, W.W. Educação
Física & esporte: Perspectiva para o século XXI.Campinas, SP: Papirus; OLIVEIRA, Vitor Matinho. O que é
Educação Física. São Paulo: Editora Brasiliense; WALLON. H. A evolução psicológica da criança.Lisboa:
Edições. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
________________________________________________________________________________________

ESPECÍFICA PARA CARGO ENFERMEIRO ESF
Administração em Enfermagem de Saúde Pública. Técnicas Básicas de Enfermagem. Assistência de
Enfermagem na Atenção Integral à Mulher no Ciclo Grávido - Puerperal. Assistência de Enfermagem na
Atenção Integral à Criança. Crescimento e desenvolvimento. Controle das infecções respiratórias agudas.
Controle das doenças diarreicas e prevenção a acidentes e intoxicações. Vacinação Anticoncepção. Aspectos
imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas: conservação, programa e avaliação. Participação do Enfermeiro
no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio.
Sugestão Bibliográfica:
BRUNNER. Enfermagem Médica Cirúrgica. Interamericana. Rio de Janeiro. NEVES, Jaime. Diagnóstico e
Tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. Guanabara Koogan, Rio deJaneiro. SHULL, Patrícia Dwyer.
Enfermagem básica teoria e prática. Rideel, São Paulo. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de acidentes e
intoxicações na infância e adolescência. Rio de Janeiro. Ministério da Saúde. Outras publicações que abranjam o
programa proposto.
__________________________________________________________________________________________

ESPECÍFICA PARA CARGO FARMACÊUTICO/FARMÁCIA DE MINAS
: Farmacologia Bases fisiológicas da farmacologia: mediadores químicos, evolução do conceito de mediação
química, receptores farmacológicos, receptores pré e pós-sinápticos,interação droga receptor, mensageiro
secundário. Farmacocinética: via de administração de drogas, absorção, biodisponibilidade, meia-vida das
drogas, distribuição, biotransformação, excreção. Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas, interação
droga-receptor, relação dose-efeito, sinergismo, tipos de antagonismo, eficácia e potência de uma droga.
Principais grupos de fármacos - Drogas que atuam no sistema nervoso autônomo: agonistas e antagonistas
colinérgicos; agonistas e antagonistas adrenérgicos. Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos,
sedativos e ansiolíticos. Drogas anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais); drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; anti-hipertensivos,
antiarrítmicos. Antineoplásicos. Drogas que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que controlam a acidez
gástrica. Fármacos utilizados nas afecções do aparelho respiratório. Drogas antiparasitárias: anti-helmínticos.
Drogas antimicrobianas e antibióticas. Insulina e fármacos hipoglicemiantes orais. Vitaminas hidrossolúveis e
lipossolúveis. Interações farmacológicas: interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento.
Análise Farmacêutica. Cálculo de equivalente grama, de miliequivalente grama e de miliosmol. Concentração de
soluções em molaridade, normalidade, molalidade, peso/peso, peso/volume, volume/volume, ppm. Ensaio limite
de ferro, metais pesados, cloreto, sulfato e arsênico. Análise volumétrica por neutralização, oxiredução,
precipitação e complexação. Preparações Farmacêuticas e suas Elaborações. Formas farmacêuticas sólidas,
líquidas de uso oral e parenteral, cremes e pomadas - preparação, vantagens e desvantagens das principais vias
de administração. Vigilância Sanitária: Legislações relacionadas a farmácias e drogarias (Biossegurança, Boas
práticas de dispensação e manipulação, Medicamentos de uso controlado).
Sugestão Bibliográfica:
BIER, Otto. Bacteriologia e Imunologia. São Paulo: Melhoramentos. Decreto 85.878/1981. Degrau Cultural.
Série Médica. Rio de Janeiro. Farmacopéia Brasileira, edições I, II, III e IV. KOROLKOVAS, Andrejus. Análise
Farmacêutica.Rio de Janeiro: Guanabara Dois. KOROLKOVAS, Andrejus. Química Farmacêutica. Rio de
Janeiro: Guanabara Dois. LE MIR, A. Noções de Farmácia Galênica.São Paulo: Organização Andrei Editora
Ltda. Portaria do Ministério da Saúde. (ANVISA) no 344/1998. OLIVEIRA, Lima A. Métodos de Laboratório
Aplicados à Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. STEDMAN, Thomas Lathrop. Dicionário Médico. Rio
de Janeiro: Guanabara

ESPECÍFICA PARA CARGO NUTRICIONISTA NASF
I – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Nutrição básica. Finalidades e Leis. Nutrição dos grupos etários. Principais carências nutricionais. Nutrientes.
Dieta normal. Digestão, absorção e metabolismo. Diabetes Mellitus. Doença renal. Desnutrição: conceito,
nomenclatura, classificação. A ética: seus fundamentos e problemáticas. Administração do Serviço de Nutrição e
Dietética. Microbiologia de alimentos. Intoxicação alimentar. Conservação de alimentos pelo uso de aditivos.
Legislação Brasileira. Fundamentos do Comportamento Alimentar. Nutrição durante as doenças do lactente e da
criança.
________________________________________________________________________________________
ESPECÍFICA PARA CARGO PSICÓLOGO DO CRAS E PSICÓLOGO NASF
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Principais teorias e perspectivas atuais: a psicologia cognitivocomportamental, abordagem psicogenética de Piaget, a psicologia histórico-cultural, abordagem psicodinâmica
(Psicanálise), teorias humanistas.;A Psicologia do Desenvolvimento (infância e adolescência, Idade adulta e
terceira idade).Abordagens Teóricas do desenvolvimento humano: As teorias de Freud, Erikson e
Piaget.Psicodiagnóstico: a entrevista psicodiagnóstica (tipos e métodos), métodos e técnicas de psicodiagnóstico
infanto-juvenil.; Teoria e técnica psicoterápica de crianças, adolescentes e adultos.Psicologia social e os
fenômenos de grupo. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e acompanhamento de equipes.
Psicopatologia: noções básicas. O estudo psicopatológico dos quadros: Esquizofrenia, Transtornos de Humor,
Transtornos dissociativos, Transtornos somatoformes, Transtornos fóbicos e de ansiedade, Transtornos
alimentares, Transtornos da infância e da adolescência, quadros de abusos de substâncias psicoativas
(dependência química). Transtornos de personalidade. Estresse e saúde. Psicologia Organizacional e a Gestão de
Recursos Humanos. Psicologia e Políticas Públicas: Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil.
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Reformulações e programas; Assistência Social no Brasil - Programas
Federais.
__________________________________________________________________________________________
ESPECÍFICA PARA CARGO FISIOTERAPEUTA DO NASF
Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco; neuroanatomia;
anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular,
articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares
(afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana),
pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia
Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos torácicos, pneumonia e
atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico),
geriátricas (osteoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária),
traumato-ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares,
complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, distrofia simpático-reflexa, síndrome compartimental),
neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, doenças
extrapiramidais, lesões denervos periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras de
pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em
Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho
locomotor e do sistema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização
respiratória e desmame; Fisioterapia Geral – cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia.

Sugestão Bibliográfica:
DELISA, J.A. Tratado de Medicina de Reabilitação. São Paulo: Manole. DORETTO, D. Fisiopatologia Clínica
do Sistema Nervoso. Rio de Janeiro: Atheneu. Enciclopédie Médico.Cirurcicale Kinesiterapia. Edition
Techiniques do Brasil. versão em espanhol.·GUYTON. Tratado de Fisiologia Médica Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan. HOPPENFELD, S. Propedêutica Ortopédica. Rio de Janeiro: Atheneu. KAPANDJI, I.A. Fisiologia
Articular. São Paulo: Manole. · KENDALL, F.P.; MC CREARY, E.K.; PROVANCE,P.G. Músculos Provas e
Funções. São Paulo: Manole. · KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos – Fundamentos e Técnicas
. São Paulo: Manole. · LOW J, REED A. Eletroterapia Explicada – Princípios e Prática.São Paulo: Manole. ·
PICKLES, C.C. ,SIMPSON, VANDERVORT. Fisioterapia Na Terceira Idade. São Paulo: Santos. · SCANLAN,
CRAIG D.; STOLLER, JAMES; WILKINS, ROBERT. Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. São
Paulo: Manole, SPENCE A.P. Anatomia Humana Básica. São Paulo, Manole. SULLIVAN , S.B. Fisioterapia,
Avaliação E Tratamento.São Paulo: Manole. · TARANTINO A B. Doenças Pulmonares.Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. · YOSHINARI e BONFÁ. Reumatologia para o Clínico Rocca. Outras publicações que
abranjam o programa proposto.
__________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PROVAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NÍVEL SUPERIOR PARA CARGOS DE:
EDUCADOR FÍSICO NASF,
ENFERMEIRO ESF,
FARMACÊUTICO FARMACIA DE MINAS,
FISIOTERAPEUTA DO NASF
NUTRICIONISTA NASF
PSICÓLOGO DO NASF
PSICÓLOGO DO CRAS

PORTUGUÊS:
Compreensão e interpretação de textos. Gêneros e tipos de textos. Variação linguística: diversidade de usos da
língua. Discursos direto, indireto e indireto livre. Coerência e coesão textuais. Estratégias argumentativas.
Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. Pontuação. Classes de palavras: identificação, flexão e
emprego de substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Colocação dos
pronomes pessoais oblíquos átonos. Verbo: flexão, conjugação, correlação dos modos e tempos verbais, vozes.
Ortogr
Sugestão Bibliográfica:
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. ampliada e atualizada. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2010. CIPRO Neto, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3. ed. São
Paulo: Scipione, 2008. FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. 5
ed. São Paulo: Ática, 2006. ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. 50. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 18. ed. São Paulo:
Contexto, 2003. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São

Paulo: Cortez, 2011. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
MATEMÁTICA:
Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida:
prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
Sugestão Bibliográfica:
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2. Editora Ática.
GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo - 5ª a 8ª séries.
Editora FTD. GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione. IEZZI,
Gelson & DOLCE, Osvaldo & MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. Atual Editora. SCIPIONE, Di
Pierro Netto. Pensar matemática: para o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. Outras publicações que
abranjam o programa proposto.
__________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PROVAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO PARA CARGO DE:
EDUCADOR SOCIAL - CRAS
I – LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem; Análise
semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de
composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura dissertativa; coesão e coerência
textual; descrição objetiva e subjetiva; Linguagem denotativa e conotativa; figuras e vícios de linguagem;
Variantes linguísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Função da linguagem e
níveis de linguagem, Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba
tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase; Encontro
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia (Novo Acordo Ortográfico) Pontuação = Empregar
corretamente: ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, reticências,
aspas, parênteses, colchete e vírgula; Classes de palavras: Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos
substantivos em gênero, número e grau; Artigos = definidos e indefinidos; Adjetivos = classificação dos
adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e
número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo,
relativo; Numerais = flexão dos numerais e emprego; Preposições; Conjunções; Interjeições; Advérbios. Frases:
tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; Termos da oração = sujeito
(tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado);complementos verbais e complementos nominais; aposto;
vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal:
Colocação pronominal; Estrutura e formação das palavras; Funções das palavras que e se.

II - MATEMÁTICA:
Conjunto dos números naturais: a numeração decimal;operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida:
prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
_________________________________________________________________________________

