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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO I – SIMBOLOS/CARGOS/VAGAS/REQUISITOS/CARGA HORÁRIA/VENCIMENTOS/TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 
SÍM-
BOLO 

CARGOS 
 

VAGAS 
ABERTAS 

 
VAGAS 

P/ 
DEFICIE

NTES 
5% 

QUADRO 
DE 

RESERVA 

 
VENCIMEN

TO BASE 
(R$) 

 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS DE 
PROVIMENTO 

TAXA  
DE 

INSCRI
ÇÃO 
(R$) 

TIPO DE 
PROVAS 

EAD EXECUTOR ADMINISTRATIVO 04 - - 510,00 40 Ensino Médio Completo 45,00 
Teórica Objetiva  

+ Digitação 
 

ACS 
AGENTE COMUNIDE SAÚDE  - REGIÃO 

SÃO FELIX – ZONA RURAL 
01 - - 510,00 40 

Ensino Fundamental Completo e 
residência na área de atuação 

45,00 
Teórica Objetiva 

 

ACS 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 

REGIÃO ASSENTAMENTO SANTA ROSA 
ROSA 

01 - - 510,00 40 
Ensino Fundamental Completo  e 

residência na área de atuação 
45,00 

Teórica Objetiva 
 

ACE AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS 01 - - 510,00 40 Ensino Fundamental Completo 45,00 
Teórica Objetiva 

 

GAR GARI – DISTRITO LUA NOVA 02 - - 510,00 40 
Ensino Fundamental Incompleto 

(Alfabetizado) 
45,00 

Teórica Objetiva 
 

TEN 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – DISTRITO 

LUA NOVA 
01 - - 510,00 40 

Ensino Médio Completo e Inscrição  no 
Conselho Regional de Enfermagem 

45,00 
Teórica Objetiva 

 

TEN AUXILIAR DE ENFERMAGEM 03 - - 510,00 40 
Ensino Médio Completo e Inscrição  no 

Conselho Regional de Enfermagem 
45,00 

Teórica Objetiva 
 

PRO PROFESSOR - PII 10 01 05 848,80 30 Licenciatura Plena em Pedagogia 65,00 
Teórica Objetiva 

+ Redação  
Redação + 

Títulos MER MERENDEIRA 02 - - 510,00 40 Ensino Fundamental Incompleto 
45,00 

 
Teórica Objetiva 
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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO II – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO 

 
CARGOS: PROFESSOR P-II 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS DE REDAÇÃO:  
1. Para obter nota na prova de redação deverão ser observados os seguintes critérios:  
a) Abordagem adequada do tema, o que é pré – condição para avaliação relativa dos demais 
critérios (manter-se rigorosamente dentro do tema);  
b) Apresentação: distribuição gráfica do texto, ausência de rasuras, presença de título; distinção 
clara de letras maiúsculas e minúsculas e legibilidade da grafia e tamanho regular, ser escrito a 
caneta azul ou preta ;  
c) Ter entre 25 e 30 linhas;  
d) Utilizar a Língua Portuguesa culta padrão. Adequação linguística (coesão textual, gramática 
da língua culta). Estrutura do gênero textual solicitado. Coerência, criticidade, riqueza e 
adequação vocabular. 
e) Ser dissertativo-argumentativo; 
1.1 A prova receberá nota zero quando:  
a) não observar adequação ao gênero textual;  
b) fugir ao tema;  
c) estiver a lápis;  
d) a FOLHA DE REDAÇÃO, depois de padronizada, contiver qualquer sinal que possibilite a 
identificação do candidato.  
2. Detalhamento dos pontos debitados por erro cometido:  
2.1. Pontuação: vírgula entre sujeito e predicado;  ausência de vírgula na adjetiva explicativa; 
vírgula na adjetiva restritiva;  ausência de vírgula em orações adverbiais deslocadas;  ausência 
de vírgula entre orações coordenadas;  frase siamesa (orações completas ligadas como se 
fossem uma só); frase fragmentada (Fragmentos de frases pontuados como se fossem frases 
completas); ausência de vírgulas em elementos intercalados;  e outros relacionados à 
pontuação. Valor: 0,50 por erro cometido 
2.2. Ortografia:  letras e palavras ilegíveis; grafia inadequada dos vocábulos; separação silábica 
inadequada. Valor: 0,50 por erro cometido 
2.3. Acentuação Gráfica: ausência de acento em palavras acentuadas graficamente;  utilização 
indevida de aspas; ou utilização inadequada do trema. Valor: 0,50 por erro cometido  
2.4. Morfossintaxe (correção lingüística): concordância nominal e/ou verbal inadequadas;  
regência nominal e/ou verbal inadequadas;  quebra de paralelismo de regência;  ausência ou 
utilização incorreta do acento indicativo da crase; uso inadequado dos pronomes oblíquos 
átonos “o” e “lhe”; colocação pronominal. Valor: 0,50 por erro cometido  
2.5. Propriedade vocabular: uso inadequado  de vocábulos e de afixos; falso paralelismo 
semântico; imprecisão vocabular; repetição de palavras. Valor: 0,50 por erro cometido  
2.6. Organização adequada de parágrafos: parágrafos de uma frase apenas; fragmentação de 
parágrafos; ausência de divisão de parágrafos (O texto é um bloco só.) Valor: 0,50 por erro 
cometido  
2.7. Adequação no uso dos articuladores: uso inadequado ou omissão de nexos e elementos 
oracionais. Valor: 0,50 por erro cometido  
2.8. Argumentação coerente: pressuposto confuso, banal ou com pouco poder de sustentação;  
argumentos sem coerência com o pressuposto. Valor: 1,5 por erro cometido  
2.9. Informatividade:  justificativas estruturadas sem continuidade (sem retomar elementos 
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que mantenham sua unidade de sentido);  ausência de progressão temática ( sem acréscimos 
de informações – texto circular); ou utilização de clichês e de obviedades. Valor: 1,5 por erro 
cometido  
(Obs: A correção observará a  norma culta da língua). 
 
 

ADAUTO ABEL PEREIRA JUNIOR  
Presidente da COCP 

 
ELIVANE FRANCISCA DOS REIS SOUZA 

Secretária 
 

GIDEAN FRANK´S MARQUES 
Membro  

 
MARIA JUVERCINA RIBEIRO DE ARAÚJO  

       Membro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 
EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO  

ANEXO III - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Publicação do Extrato do Edital n. 01 para abertura do Concurso Público no Diário Oficial do 
Estado e  Jornal de circulação local 

Publicações do Edital (Regulamento) no Placar da Prefeitura Municipal e nos sites da internet da 
Prefeitura Municipal  www.matrincha.go.gov.br e www.consultarconcursos.com.br 

Protocolo de registro do Edital do concurso no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS do Estado 
de Goiás (Resolução Normativa TCM n. 007/08) 

Recebimento das inscrições  com  documentos dos candidatos 

Divulgação da lista de inscrições  com  indeferimento do pedido de isenção da taxa 

Publicação da homologação das inscrições (inscrições deferidas e indeferidas) 

Publicação dos julgamentos  dos  Recursos relativo às inscrições 

Recebimento e Julgamento de recursos sobre as inscrições 

Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Objetivas 

Realização das Provas Objetivas 

Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas. 

Recebimento e julgamento de  recursos sobre gabaritos das Provas Objetivas 

Publicação das notas das provas objetivas,  redação e prática de digitação 

Recebimento dos títulos dos candidatos aos cargos de nível superior 

Divulgação dos resultados finais  com a classificação dos candidatos por ordem decrescente de 
pontos 

Recebimento e julgamento dos recursos contra os resultados finais 

Entrega dos resultados finais ao  Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação 
do concurso. 

 
 

ADAUTO ABEL PEREIRA JUNIOR  
Presidente da COCP 

 
ELIVANE FRANCISCA DOS REIS SOUZA 

Secretária 
 

GIDEAN FRANK´S MARQUES 
Membro  

 
MARIA JUVERCINA RIBEIRO DE ARAÚJO  

       Membro 
 
 
 

http://www.matrincha.go.gov.br/
http://www.consultarconcursos.com.br/
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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO VI – MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
Matrinchã, ___/____/ 2010. 
 
À Comissão Especial do Concurso Público  
Recurso Administrativo (    ) Impugnação do Edital de Abertura;    (    ) Homologação das 
Inscrições; (    ) Resultado da Prova Objetiva /Gabaritos; (    ) Resultado da Prova Prática/Aptidão 
Física; (   ) Resultados Finais/Classificação; (    ) Homologação do concurso ou (    ) Outros atos 
do concurso. 
 
I – DADOS E PROTOCOLO DO RECURSO: 

 
NUMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________________________________ 
CARGO:____________________________________________________________ 
DATA DO PROTOCOLO: ____/_____/2010         HORÁRIO: ____________________ 
 

Assinatura do responsável pelo recebimento do recurso 
 

 
II – FUNDAMENTAÇAO (JUSTIFICATIVAS) DO RECURSO: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Obs.: Não serão analisados recursos apresentados sem fundamentação lógica e sem identificação da 
Bibliografia consultada, conforme previsto no Edital. 
 

 
III – RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELA COCP: 

 
(       )  DEFERIDO 
(       )  INDEFERIDO 

 
 

ADAUTO ABEL PEREIRA JUNIOR  
Presidente da COCP 

 
ELIVANE FRANCISCA DOS REIS SOUZA 

Secretária 
 

GIDEAN FRANK´S MARQUES 
Membro  

 
MARIA JUVERCINA RIBEIRO DE ARAÚJO  

       Membro 
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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO VII  – MODELO DE FORMULÁRIO PARA PROTOCOLO DE TÍTULOS 

 
RECIBO COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULO(S): 
Cargo:____________________________________________________________________ 
Nº da inscrição: ____________________________________________________________  
Nome do candidato: _________________________________________________________ 
 

N. 
ORDEM 

DESCRIÇÃO DO TÍTULO 
CARGA 
HORÁRIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Obs.: Preencher em letra de forma ou digitar os dados acima.  
 
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que são verdadeiras as declarações e 
documentos ora apresentados à CECP da Prefeitura Municipal. 
Matrinchã, ____/____/2010.  
 

Assinatura do candidato 
 
 
Recebí, nesta data, os documentos relativo aos títulos acima relacionados. 
Matrinchã, ____/_____/2010. 
   

 
Assinatura do Servidor Responsável  
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EDITAL N. 01/2010 – CONCURSO PÚBLICO 
ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 
As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital foram baseadas no nível de  
escolaridade exigida para cada cargo. Como Bibliografias serão admitidas obras didáticas e 
paradidáticas, gramáticas, dicionários, atlas geográficos, periódicos e ainda informações 
veiculadas pelos meios de comunicação e internet. O candidato tem livre escolha para consulta 
de Bibliografias referente ao conteúdo programático. 
 
I – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 
 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de Textos; Uso de maiúscula e 
minúscula; consoantes e vogais; aumentativo e diminutivo de palavras; sinais de pontuação; 
divisão silábica de palavras e respectiva classificação quanto ao número de sílabas; singular e 
plural; substantivo próprio e comum; antigos; adjetivos; sinônimos e antônimos; Ortografia 
oficial; Acentuação gráfica; Grafia. 
 
2. MATEMÁTICA: Operações com números inteiros e fracionários. Sistemas de medidas usuais. 
Números relativos. Regras de três simples. Porcentagem. Equação do 1o grau. Figuras iguais e 
desiguais. Dezena, centena, milhar, dúzia. Sistema de Medida: massa, volume. Números pares e 
impares. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: Noções de segurança individual e coletiva de trabalho; 
Conhecimentos básicos sobre a rotina de trabalho compatível com a sua função; Direitos e 
Deveres; Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função. Atualidades, 
política do Brasil e do Estado Goiás; Noções de cidadania, higiene e saúde; História do Brasil do 
Estado de Goiás e do município de MATRINCHÃ-GO., riquezas, economia, aspectos, 
personalidades, pontos turísticos; Noções de Hierarquia. Ecologia e Meio Ambiente. 
 
II - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  
  
 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência, Ortografia. Pronomes de 
tratamento.  
 
2. MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. 
Múltiplos divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações e 
inequações de 1° e 2° graus. Sistemas lineares. Funções; gráficos exponenciais e logaritmos. 
Problemas. Sistema de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em 

Cargos: Gari - Merendeira 
 

Cargos: Agente Comunitário de Saúde – Agente de Combate em Endemias. 
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partes proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, 
taxas e montantes. Funções exponenciais e logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. 
Juros simples e compostos: capitalização e descontos. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de 
política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos 
locais, nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama 
da economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
município de MATRINCHÃ Fonte de Estudo: Livros, jornais, revistas, noticiários, Livros e/ou 
apostilas da história do município de MATRINCHÃ – GO. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 
4.1 - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:  Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e a Lei Orgânica da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria 
n°648/GM/2006, (Atribuições do ACS); Atribuições e postura profissional do ACS; 
Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos; Conceito de 
territorialização, micro-área e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; Principais 
problemas de saúde da população e  recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 
Pessoas  portadoras de necessidades especiais;  abordagem;  medidas  facilitadoras de  inclusão 
social e direito legais; Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; 
Educação em Saúde; conceitos e instrumentos; Abordagem comunitária: mobilização e 
participação comunitária em saúde; Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; 
Estratégia Saúde da Família; Constituição da República Federativa do Brasil  (Arts. 196 à 200); 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos 
assistências de saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. 
Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação compulsória. 
Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas eletrônicas, conceitos básicos de 
operação com arquivos em ambiente Windows, conhecimentos básicos de Desktop (Área de 
Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do Windows 
Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet,  Word; 
Excel; Access. Referências: Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei 
no 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei n. 8142, de 28 de Setembro de 1990. Portaria MS no 
2203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. Portaria MS n. 3925, de 13 de novembro 
de 1998 – Manual para a organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Portaria 
MS nº 95, de 26.01.2001 Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, Lei nº 11.350/2006 e Lei 
Federal nº 10.424/2002. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e regulamentando a 
assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde.  
 
4.2 - AGENTE DE COMBATE EM ENDEMIAS: Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções de 
microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e 
saneamento básico; Endemias e epidemias; Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue 
b) Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose e) malária; Prevenção primária das 
endemias acima citadas; Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias 
acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme 
estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde; Visitas domiciliares e aos pontos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_Mar%C3%A7o
http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo2.php?id=212
http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo2.php?id=212
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estratégicos: fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel do 
agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde 
como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS. Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender 
e ensinar em educação popular. Cultura popular e sua relação com processos educativos. 
Noções de ética e cidadania. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica 
da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n°648/GM/2006, (Atribuições 
do ACE); Atribuições e postura profissional do ACE; Estatuto do Idoso; Constituição da 
República Federativa do Brasil arts. 196 a 200. Lei 016/91, Dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Municipais; Lei 11.350 de 5 de Outubro de 2006. Lei nº 8080 de 19 de setembro de 
1990. Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990. Lei federal nº 10.424 de 15 de abril 2002. 
Portaria MS nº 2203, de 05 de novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. Portaria MS nº 3925 de 13 
de novembro de 1998 – Manual para a organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Portaria MS nº 95 de 26.01.2001, Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e 
regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde.  
 
III. ENSINO MÉDIO COMPLETO: 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura, interpretação e compreensão de textos, Princípios de coesão 
e de coerência textuais, conhecimentos de princípios normativos da língua, pontuação, 
acentuação, ortografia, elementos mórficos, construção dos períodos simples e composto ; 
coordenação e subordinação, regência verbal, sintaxe da colocação (próclise, ênclise e 
mesóclise). 
 
2. MATEMÁTICA: Aritmética: sistema de numeração decimal; divisibilidade; m.d.c. e m.m.c.; 
operações com números naturais e com números fracionários; problemas envolvendo 
operações com números naturais e números; Geometria:  reconhecimento das figuras planas; 
área e perímetro das figuras planas. Unidade de medidas: comprimento, superfície, volume, 
tempo, massa e capacidade. Matemática Comercial: razão e proporção; regra de três simples e 
composta; porcentagem; juros simples. Álgebra: expressões algébricas; equações e sistemas de 
1º e 2º graus; problemas de 1º e 2° graus. 
 
3. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política 
brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da 
economia nacional e internacional. História e Geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 
 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO:  
4.1 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM:  Política de Saúde no Brasil: princípios, diretrizes e a 
inserção dos Serviços de Enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). Política de Saúde e 

Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Atribuição do profissional auxiliar de 
enfermagem e sua inserção na equipe de saúde. Funcionamento dos Sistemas: Locomotor, Pele 
e Anexos; Sistema Cardiovascular, Sistema Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Urinário e 

Cargos: Executor Administrativo e Auxiliar de Enfermagem 
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Órgãos Genitais, Sistema Nervoso, Sistema Sensorial e Sistema Endócrino, para prestar 
informações e executar procedimentos. Instrumentos para a ação profissional: agentes 
infecciosos e ectoparasitos: vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes (ectoparasitos). 
Principais doenças transmitidas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes 
(ectoparasitos). O meio ambiente: saneamento básico, esterilização e desinfecção. A equipe de 
trabalho: a comunicação, a liderança dentro da equipe e a articulação com cliente, a família e a 
comunidade. Fundamentos da Assistência de Enfermagem: verificação de temperatura, pulso, 
respiração e pressão arterial; princípios da administração de medicamentos: via oral, 
sublingual; via cutânea; via ocular, via otológica; via vaginal; via retal; via parenteral; via 
intradérmica (subcutânea, intramuscular, endovenosa). Aplicação de oxigenoterapia, 
nebulização e calor ou frio. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós operatório. 
Assistência pós-morte: preparo do corpo e assistência a família. Unidade do paciente: limpeza e 
preparo; cama aberta, fechada e de operado. Higienização do paciente: oral; cabelo e couro 
cabeludo; banho de leito e de aspersão. Medidas de conforto e segurança do paciente: 
prevenção de escaras e deformidades; restrição no leito e transporte de paciente. Medidas 
antropométricas em crianças e adultos. Controle hídrico: líquidos ingeridos e eliminados. 
Técnicas assépticas: lavagem de mãos e manuseio de material esterilizado. Atividades de 
limpeza, desinfecção e esterilização: unidade do cliente e central de material. 
Acondicionamento de roupas, materiais e equipamentos contaminados para desinfecção. 
Montagem de material, coleta e encaminhamento de exames (fezes, urina, escarro, secreções). 
Posições de exames. Tratamento de feridas. Conservação e aplicação de vacinas. Assistência de 
enfermagem à saúde da criança e do adolescente; à saúde da mulher; à saúde do adulto e do 
idoso. Uso de equipamentos de proteção individual, precauções e bloqueios. Código de Ética e 
Lei do Exercício Profissional. Noções de administração e gerência de enfermagem. 
 
IV. ENSINO SUPERIOR: 
 
 
 
1. LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Analise de texto - compreensão de texto, significado 
contextual das palavras e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. 
Formação das palavras: derivação, composição e outros.   Fonologia - acentuação, ortografia, 
encontros consonantais; Dígrafos; Morfologia - Classes gramaticais uso e emprego. Sintaxe - 
introdução a sintaxe (frase, oração e período) Termos integrantes e acessórios da oração. 
Vocativo. Classificação de orações coordenadas e subordinadas.  Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal. 
 
2. CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política 
brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da 
economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
Município MATRINCHÃ – GO. Atualidades. 
 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
3.1 – PROFESSOR P-II: A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e 
educacional, caracterização e concepções básicas da ciência psicológica, as principais escolas de 
psicologia e seu aproveitamento no processo de aprendizagem, o papel social da escola, as 

Cargos: Professor P-II (Licenciatura Plena em Pedagogia) 
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influências das teorias psicológicas na Educação, a percepção do sujeito nos diversos enfoques: 
empirista, inatista, interacionista, psicologia genética: estudo do desenvolvimento das 
estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações prático-pedagógicas, a 
relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento em Vygotsky: contribuição para o ensino 
escolar, Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 
Planejamento e Projeto Pedagógico da Escola, Concepções de currículo, Gestão Democrática, 
Avaliação e Aprendizagem, Avaliação Continua, investigativa e diagnóstica, Avaliação como 
momento de aprendizagem, paradigma da avaliação emancipatória, As grandes questões da 
Escola Pública atual: acesso e permanência, reprovação e evasão, Tendências atuais da 
Administração Escolar, da Supervisão e da Orientação Educacional. Didática e Legislação: A 
didática na formação do educador; planejamento educacional e planejamento do ensino; o 
planejamento do ensino e a realidade escolar; a avaliação do processo seletivo x aprendizagem. 
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: 
do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227 a 229); Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal 11.494 
de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; LEI FEDERAL Nº 
11.274/06 – Amplia a duração do Ensino Fundamental para nove anos; PARECER CNE/CEB Nº 
04/98 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 02/98; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para o 
Ensino Fundamental; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente; Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; Decreto nº 6.094/07 - Dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Todos pela Educação. Resolução CNE nº 01/01 - Diretrizes 
para a Educação Especial. Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 17/01 e 
Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Especial; Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 - Institui as diretrizes 
curriculares nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. PCN’s e orientações curriculares nacionais. DELIBERAÇÃO CEE 
N° 05/00 E A INDICAÇÃO CEE 12/99; Que fixam normas para a educação de alunos  apresentam 
necessidades educacionais especiais na educação básica do sistema de ensino. 
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