A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 105/2017
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais.
Figuras de linguagem. Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de
antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes
de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintáticosemânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal
e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, mesóclise), Emprego dos sinais
de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos.
Variação linguística. Correspondência oficial.
Matemática: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Áreas, volumes, distancias,
probabilidades, trigonometria, matrizes, determinantes,sistemas lineares. Raciocínio lógicomatemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos validos.
Noções básicas de estatística descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética
e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica,
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de
vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso.
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene,
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e
termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar:
assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório,
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvicouterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde
(Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais.
Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes
com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho.
Prevenção e causas dos acidentes.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e

estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle
de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo
humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método
epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis:
conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional.
Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura,
utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos
de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes
odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas
de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos
utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em
Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos:
nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização
racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia,
patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas
que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles –
conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção
da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação.
Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.
Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de
28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional
de Humanização

CARGO: MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa
do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de
1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º
7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de
Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle
Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica;
Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde;
Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política
de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do
processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e
responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização,
programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A
educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos programas Ministeriais:
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher, Pré-Natal.
Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame
Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes
biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da
Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da
Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória;
Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico;
Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas,
Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações
exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde
mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções
Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares.
Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica
médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e
corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória,
parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto
agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, interpretação de eletrocardiograma;
Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato
urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO: MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa
do Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de
1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º
7508 de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de
Gestão; Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle
Social; Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica;
Portaria GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde;
Assistência de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 Programa Nacional de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política
de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do
processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e
responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização,
programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A
educação em saúde na prática do ESF. Atuação do Médico nos programas Ministeriais:
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher, Pré-Natal.
Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame
Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes
biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da
Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da
Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória;
Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico;
Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas,
Ginecológicas e Obstétricas, Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações
exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde
mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções
Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares.
Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica
médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e
corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória,
parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto
agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, interpretação de eletrocardiograma;
Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato
urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
Conhecimento Específico: Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial,
tratamento e profilaxia das seguintes doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela;
Cisticercose; Doença Meningocóccica; Doença Pneumocóccica; Doenças Oportunistas na
AIDS;
Doenças
Sexualmente
Transmissíveis;
Esquistossomose;
Estafilococcias;
Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; Histoplasmose;
Infeções Hospitalares; Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Leptospirose; Malária;
Paracoccidioidomicose; Parasitosse Intestinais; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
Síndrome Respiratória Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência,
indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos.
Políticas Públicas do SUS: Lei nº. 8.080/90 - Decreto nº. 7.508/2011 e 8.142/1990. Protocolos
Clínicos. Código de Ética Médica. Ações e Campanhas do CRM- Pr e CFM.
CARGO: MÉDICO PEDIATRA
Conhecimento Específico: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e
infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do
desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recémnascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança:
Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa,
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias
aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória
aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos:

Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e
hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores
de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal:
Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome
hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e
hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas.
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças
Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância.
Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas.
Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes:
Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros
Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais
e bacterianas. Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei
Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública.
Politica Nacional de Atenção Básica. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei
8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização.

CARGO: PROFESSOR
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90.
Projeto Político Pedagógico. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia da
autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na
perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização.
Alfabetização e letramento.Planejamento e Gestão Educacional. Proposta Curricular do
Município de Piraquara. Avaliação mediadora. Base Nacional Comum Curricular. Infância no
Ensino Fundamental de nove anos.

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações.
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento,
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos.
Ética profissional. Noções básicas de informática (OFFICE 2007).

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Conhecimento Específico: Acolhimento na Atenção Primaria a Saúde: conceitos, formas de
organização, avaliação do processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco;
Ferramentas e conceito da Saúde da Família: territorizalização, visita domiciliar; Educação em
saúde e Interssetorialidade; Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em
saúde; Promoção de saúde e prevenção das doenças bucais; métodos preventivos em saúde
bucal; usos de fluoretos e secantes; Fatores de risco e noções básicas sobre doenças bucais:
carie dentaria, doença periodontal; maloclusão e câncer bucal; Noções básicas de anatomia
dos dentes e da boca; cronologia da erupção dentaria na dentição decídua e permanente;
Hábitos alimentares e consumo de açúcar; controle de placa bacteriana; Noções sobre
materiais dentários; Revelação de radiografias Periapicais; Biossegurança nos serviços
odontológicos; esterilização: tipos Organização do consultório odontológico e manutenção do
equipamento odontológico; Riscos ocupacionais na odontologia e sua prevenção; Família:
ampliação do conceito, especialidades e diferenças; visita domiciliar: técnicas e abordagens;

estratégias de abordagem a grupos sociais, especialmente a família; Educação em saúde:
educação popular em saúde e sua aplicação; Prevenção, promoção, proteção e reabilitação
da saúde dos grupos específicos; Humanização do atendimento, atenção a pessoa com
deficiência; Ética e legislação profissional.

CARGO: TOPÓGRAFO
Conhecimento Específico: Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas,
mapas e plantas, Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo
Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação,
Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e
indiretas, Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento,
Levantamento e Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da
Poligonal, Verificação do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas
Parciais, Verificação do Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de
Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico,
Nivelamento Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo,
Curvas de nível, Métodos de Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao
Georeferenciamento: Métodos de Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas
Geográficas, Coordenas UTM. Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias,
Fundamentos, valoração.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais.
Significação de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de
palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordância verbal e nominal.
Conjugações verbais. Colocação de pronomes pronominal, Sintaxe da oração. Classificação
das palavras quanto ao número de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais.
Divisão silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e
“mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número em
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito;
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medidas:
comprimento, valor, tempo, massa, área e volume. Porcentagens.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem
como, a vida econômica, social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores,
segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações interpessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades
nutricionais. Amamentação. Principais doenças na comunidade (diarreia, desnutrição, vermes,
doenças respiratórias). Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e
Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos
contraceptivos). Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho,
expectativas.
CARGO: MOTORISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos

componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.

