
 

 

 

 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 001/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  002/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS/PI, tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 

001/2019, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal Permanente da 

Prefeitura Municipal de Itainópolis e de acordo com os itens 10.14, do referido Edital, torna pública 

as retificações, inclusões e exclusões a serem consideradas nos itens do referido Edital conforme 

estabelecido abaixo: 

O ITEM 7.4.4 DO EDITAL – ESTRUTURA DA PROVA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO 
EDITAL   PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
7.4.4 As provas para os cargos contemplados neste Concurso obedecerão à seguinte estrutura, 
conforme Quadros a seguir, deste Edital: 
ESTRUTURA DAS PROVAS POR CARGO: 
NÍVEL SUPERIOR: CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 
AGRONOMO, MÉDICO, MÉDICO VETERINÁRIO E NUTRICIONISTA.  

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES PESO PONTOS 
LÍNGUA PORTUGUESA  10 2,0 20,0 
RACIOCÍNIO LÓGICO 10 2,0 20,0 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 3,0 60,0 

TOTAL 40 - 100 
 

FICA EXCLUÍDO O CONTEÚDO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE BIOQUÍMICO: 
BIOQUÍMICO 
Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas 
destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos 
Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de 
sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – 
Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básicos. Gasometria. 
Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: 
metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: 
classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da 
bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: Princípios, 
correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. 
Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, 
correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, 
testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; 
microbiologia clínica (bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade 
humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. 
Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, 



imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Imunoglobulinas; sistema complemento; reações 
sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, 
coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. 
Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e 
interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de pesquisa, de 
análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação 
sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de serviços de hemoterapia; 
doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de sangue; hemocomponentes, 
hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de 
qualidade Hemovigilância de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em 
hemoterapia. 

 

 

ITAINÓPOLIS (PI), 18 de julho de 2019 
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