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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL - SC 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023 

ERRATA 03 

 

A Comissão do Concurso Público, nomeada pelo Decreto Nº 5551/23, torna pública a errata 03. 

 

Anexo III 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Português para todos os cargos de Nível Superior 

 

E 

 

Português para todos os cargos de Nível Médio 

 

Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação. 

Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e 

modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. 

Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação 

(valores semânticos). 

 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

ANALISTA CLÍNICO 

 

Biossegurança e Gestão Ambiental de Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; 

Leis, Decretos, RDCs da ANVISA, Portarias, Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados a 

bioquímica e análises clínicas; Microbiologia, Imunologia, Bioquímica, Micologia, Hematologia e 

Citologia; Fisiopatologia. 

(...) 

 

 NÍVEL MÉDIO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

(...) 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
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Aspectos anatômicos e fisiológicos dos sistemas do corpo humano. Saúde e segurança no trabalho. 

Técnicas pré-coleta, de coleta e pós-coleta dos materiais biológicos para análises clínicas. Célula: Tipos, 

Origem e Evolução. Organelas. Morfologia dos tecidos do corpo humano. Composição química das 

células. Funções orgânicas. Soluções de uso laboratorial. Técnicas de uso laboratorial. Técnicas de 

preparo e dosagens bioquímicas. Semiautomação e Automação em Bioquímica. Variações nos 

resultados dos exames. Patologias correlacionadas.  Fatores de interferência nos resultados dos 

exames.  Sistema sanguíneo: composição e formação. Preparo e dosagens hematológicas. Técnicas 

básicas e automação em hematologia. Coloração hematológica. Patologias correlacionadas.  Fatores 

de interferência nos resultados dos exames. Sistema urinário. Técnicas de preparo, conservação e 

pesquisa da urina. Patologias correlacionadas.  Fatores de interferência nos resultados dos 

exames.  Ciclos evolutivos, reservatórios e ecologia parasitária. Técnicas de coleta, preparo e pesquisa 

de exames parasitológicos. Preparação de reativos e soluções para pesquisa parasitológica. Patologias 

correlacionadas.  Estrutura e reprodução dos fungos, bactérias e vírus. Noções de imunologia. Métodos 

gerais de estudo das bactérias, fungos e vírus. 

 

 

LEIA-SE:  

 

Português para todos os cargos de Nível Superior 

 

E 

 

Português para todos os cargos de Nível Médio 

 

Interpretação, compreensão e inferência de informações e sentidos construídos nos textos verbais e não 

verbais. Recursos linguísticos empregados e características do texto. Tipos e gêneros textuais. Sentido 

e emprego de palavras e expressões relacionadas ao contexto. Significação das palavras. Elementos 

de coesão e coerência. Identificação de ideias expressas no texto e do ponto de vista do autor. Funções 

da linguagem. Figuras de linguagem. Conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática normativa 

da língua portuguesa: reconhecimento, emprego e sentidos das classes gramaticais; processos de 

formação de palavras; sentidos atribuídos às palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos;  

mecanismos de flexão dos nomes e verbos; emprego e colocação dos pronomes átonos; termos 

sintáticos da oração; concordância nominal e verbal; transitividade e regência dos nomes e verbos; uso 

do acento grave (crase); emprego dos sinais de pontuação; acentuação gráfica; uso dos porquês;  

ortografia. 

 NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

 

ANALISTA CLÍNICO 

 

Biossegurança e Gestão Ambiental de Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; 

Leis, Decretos, RDCs da ANVISA, Portarias, Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados a 
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bioquímica e análises clínicas; Microbiologia, Imunologia, Bioquímica, Micologia, Toxicologia, 

Parasitologia, Urinálise, Hematologia e Citologia; Fisiopatologia.  

(...) 

 

 NÍVEL MÉDIO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTO 

TÉCNICO/PROFISSIONAL 

(...) 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

Aspectos anatômicos e fisiológicos dos sistemas do corpo humano. Saúde e segurança no trabalho. 

Técnicas pré-coleta, de coleta e pós-coleta dos materiais biológicos para análises clínicas. Manuseio de 

amostras. Célula: Tipos, Origem e Evolução. Organelas. Morfologia dos tecidos do corpo humano. 

Composição química das células. Funções orgânicas. Soluções de uso laboratorial. Técnicas de uso 

laboratorial. Técnicas de preparo e dosagens bioquímicas. Semiautomação e Automação em 

Bioquímica. Anticoagulantes. Meios de cultura. Diluições. Variações nos resultados dos exames. 

Patologias correlacionadas.  Fatores de interferência nos resultados dos exames.  Sistema sanguíneo: 

composição e formação. Preparo e dosagens hematológicas. Técnicas básicas e automação em 

hematologia. Coloração hematológica. Patologias correlacionadas.  Fatores de interferência nos 

resultados dos exames. Sistema urinário. Técnicas de preparo, conservação e pesquisa da urina. 

Patologias correlacionadas.  Fatores de interferência nos resultados dos exames.  Ciclos evolutivos, 

reservatórios e ecologia parasitária. Técnicas de coleta, preparo e pesquisa de exames parasitológicos. 

Preparação de reativos e soluções para pesquisa parasitológica. Patologias correlacionadas.  Estrutura 

e reprodução dos fungos, bactérias e vírus. Noções de imunologia. Métodos gerais de estudo das 

bactérias, fungos e vírus. Métodos laboratoriais utilizados em endocrinologia. Hormônios 

tireoidianos. Biossegurança. Esterilização de materiais. 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

 

Prefeitura Municipal de Indaial, 13 de março de 2023. 

 

 

Comissão Especial de Concursos Públicos da Prefeitura Municipal de Indaial. 

 

 

 

 


