
EDITAL N. 01/2011 – 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 (Modificado pela ERRATA 01) 

 

 

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., riquezas, 

economia, aspectos, personalidades, pontos turísticos; Noções de Hierarquia. Ecologia e Meio Ambiente. 

Estatuto do Servidor do Município.  

 

II - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: (Modificado pela ERRATA 01)  

  

 

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 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. 

 

Cargos: Agente de Serviços Gerais; Agente de Serviços de Higiene e Alimentação; Jardineiro ; Mantenedor 

Geral;  Mecânico; Motorista; Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas 

 

 

Cargos: Agente de Endemias; Agente de Arrecadação; Fiscal de Obras e Postura; Vigilante Sanitário. 

 
 



3. CONHECIMENTOS GERAIS/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.  Fonte de Estudo: Livros, jornais, revistas, 

noticiários, Livros e/ou apostilas da história do município. Estatuto Dos Servidores do Município.  

 

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

4.1. – AGENTE DE 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 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; Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais. Lei Orgânica do Município; Lei Nº 8080/90; Lei Nº 8142/90; Lei nº 11.350/2006 e Lei Federal nº 

10.424/2002; Lei 10.741/03; Estatuto do Servidor Público do Município. Política Nacional de Atenção Básica 

- PNAB - Portaria n°648/GM/2006, (Atribuições do ACE); Atribuições e postura profissional do ACE; 

Constituição Federal (Arts. 196 a 200). 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. 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.  

4.2 - AGENTE DE ARRECADAÇÃO - Noções de Direito Tributário: Tributo: definição, natureza jurídica e 

espécies de tributos. Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, 

princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito, 

de confisco, princípio da uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da 

imunidade recíproca. Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência 

tributária. Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da 

legislação tributária. Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, 

solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária. Crédito Tributário: 

lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Administração Tributária: fiscalização, 

dívida ativa e certidões negativas. Noções de Legislação Tributária: Impostos de competência dos 

Municípios: ISS, IPTU e ITIV. Fato gerador e incidência. Isenções. Contribuintes e responsáveis; Alíquota e 

base de cálculo. Lançamento. Regime de pagamento. Lei 8666/93; Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município; Código Tributário 

Municipal e Código Municipal de Posturas. Noções básicas de administração pública. Código de Trânsito 

Nacional. Direção defensiva. Primeiros socorros. 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 

http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo2.php?id=212
http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo2.php?id=212


do Windows Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet, Word; 

Excel; Access.  

4.3 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS – Conhecimento da legislação sobre Zoneamento, Loteamento e o 

Código de Obras e Posturas; Conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais; 

Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o 

trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público; Noções de 

controle de estoque de materiais nas obras particulares; Conhecimento sobre a concessão de habite-se para 

moradia e funcionamento de prédios residenciais, comerciais e industriais; Conhecimento sobre o 

funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows; Noções sobre as normas de vigilância 

sanitária; Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.  LEGISLAÇÃO: Estatuto do Servidor 

Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. Lei 

4320/64 (Federal); Lei Complementar 101/2000(Federal) Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 

8666/93(Federal) - Licitações Públicas e suas alterações; Plano Diretor, Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, 

de 10 de Julho de 2001). Constituição Federal (Título VI, Capítulo I); Código Tributário Nacional” (Artigos 

1° ao 16º e Artigos 96º ao 182º) Código de Obras e Código de Posturas do Município, vigilância sanitária. 

Noções Básicas; Código Tributário Municipal: Normas gerais de direito tributário. Tributos e outras 

receitas municipais. Legislação Tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos - 

modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, 

recursos contra lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, 

prescrição, exclusão, anistia, remissão, cobrança judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, 

bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e "BIS IN IDEM". Parafiscalidade 

e extrafiscalidade. 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.  

4.4 – VIGILANTE SANITÁRIO – Vistoria Administrativa. Noções Gerais de Fiscalização Ambiental. 

Saneamentos Básicos e Ambientais. Sistema de Abastecimento e tratamento de Água. Qualidade das 

Águas. Controle e Poluição das Águas. Sistema de Esgoto. Aterro Sanitário. Comunidade Biótica, 

Comunidade Biológica. Controle Ambiental/Critérios de Qualidade Ambiental. Vegetação. 

Desflorestamento. Desmatamento. Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: Saúde como dever do estado. 

Saúde como direito social. Noções básicas sobre o SUS. Participação popular e controle social. Os 

Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Conhecimento específico: Saúde pública; práticas médico-

sanitárias e ações preventivas; biossegurança; bioética; riscos do trabalho da produção e circulação de bens 

e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários,  epidemiologia; regulamentação e 

fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; vigilância sanitária, 

epidemiológica e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e 

comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e 

noções de risco em saúde pública; consciência sanitária; sistemas de informação, monitoramento e coleta de 

dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância 

sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos assistenciais e vigilância da saúde, 

normatização e controle de aspectos do meio-ambiente seu uso e preservação; tecnologias em saúde, 

epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; código sanitário municipal. 

Cartilha Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br). Legislações: Código de Vigilância Sanitária do 

Município, Lei Orgânica do Município; Código de Posturas do Município; Lei n.° 9.782/1999. Constituição 

Federal: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - Dos Direitos Sociais -  Dos Municípios - Da 

Administração Pública - Dos Servidores Públicos - Dos Impostos dos Municípios - Repartição Das Receita 

Tributárias - Lei de Responsabilidade Fiscal. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira 

dos Servidores Municipais. Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas eletrônicas, 

conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, conhecimentos básicos de Desktop 

http://www.anvisa.gov.br/


(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.  

III. ENSINO MÉDIO COMPLETO: (Modificado pela ERRATA 01) 

 

 

 

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: 

4.1 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Redação de correspondência oficial. Organização de arquivos e 

protocolos; Técnicas de arquivamento. Controle de estoque de materiais; Recepção e despacho de 

documentos; Atendimento ao público interno e externo; Operação de equipamentos de escritório: 

copiadoras, impressoras de computador e fac-símile. Organismos e autarquias públicas. Pronomes de 

Tratamento, Fechos para Comunicações, Identificação de Signatários, Memorando, Aviso, Exposição de 

Motivos, mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico, Técnica Legislativa, Atos Normativos, Lei 

Ordinária, Lei Complementar, Lei Delegada, Medida Provisória, Decreto Legislativo, Decreto, Portaria, 

Apostila, etc Ofício, portarias, decretos, edital, comunicação interna, protocolo, elaborar e datilografar 

cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Legislação: Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. Direito 

Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais, dos Partidos Políticos, dos Municípios, da 

Administração Pública, Direito Administrativo: Contratos Administrativos e Licitação Pública, Domínio 

Público, Normas gerais do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei 

Complementar n° 101 de 2000). Noções básicas de informática: Editores de textos e planilhas eletrônicas, 

conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, 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.  

4.2 – ASSESSOR ADMINISTRATIVO - FINANÇAS: Conceito e Aplicação; Serviços Financeiros. Noções 

Básicas De Contabilidade Aplicada Em Finanças: Receitas; Despesas; Custos; Plano de Contas; Contas a 

Pagar;Impostos (ICMS, IPI, ISS); Balancete de Verificação; Relatórios Contábeis. Noções básicas de  

atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Operação de 

Cargos: Assistente Administrativo; Assessor Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Técnico de 

Enfermagem 

 

 

 



equipamentos de escritório: copiadoras, impressoras de computador e fac-símile. Organismos e autarquias 

públicas. Pronomes de Tratamento, Fechos para Comunicações, Identificação de Signatários, Memorando, 

Aviso, Exposição de Motivos, mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico, Técnica Legislativa, Atos 

Normativos, Lei Ordinária, Lei Complementar, Lei Delegada, Medida Provisória, Decreto Legislativo, 

Decreto, Portaria, Apostila, etc Ofício, portarias, decretos, edital, comunicação interna, protocolo, elaborar e 

datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos. Legislação: Estatuto do Servidor Público 

do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. Lei nº 4.320/64; Lei 

nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Direito 

Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais, dos Partidos Políticos, dos Municípios, da 

Administração Pública, Direito Administrativo: Contratos Administrativos e Licitação Pública, Domínio 

Público, Normas gerais do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,. Noções básicas de informática: Editores de 

textos e planilhas eletrônicas, conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, Word, 

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.  

 

4.3 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde ; 

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; 

Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde da Família; 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. Legislação: Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de 

Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município; Constituição Federal (arts. 196 a 200). Lei 

Nº 8080/90. Lei Nº 8142/90; Lei nº 11.350/2006 e Lei Federal nº 10.424/2002; Lei 10.741/03; 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. 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.  

4.4 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Ética e Legislação: aspectos éticos e legais que fundamentam o 

exercício profissional da enfermagem. Fundamentos de Enfermagem: procedimentos e ações do técnico de 

enfermagem no atendimento ao cliente/paciente; conhecimentos teóricos que fundamentam as ações do 

técnico de enfermagem; relacionamento interpessoal com o paciente; processo de educação em saúde; 

prevenção de acidentes; medidas de controle da infecção hospitalar. Supervisão em Enfermagem: ações do 

técnico de enfermagem na supervisão do pessoal auxiliar. Atuação do técnico de enfermagem na 

assistência: à mulher no período grávido-puerperal e a portadora de patologias específicas da gravidez e 

ginecológicas; ao recém-nascido; à criança e ao adolescente no processo de crescimento e desenvolvimento; 

à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso com distúrbios clínicos, psiquiátricos, doenças infecciosas e 

parasitárias, em situações cirúrgicas, emergenciais e de terapia intensiva. Ações do técnico de enfermagem 

no centro cirúrgico e central de material. Participação do técnico de enfermagem nos programas especiais 

de saúde: imunização e cadeia de frio; tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e 

AIDS; diabetes mellitus; hipertensão arterial; saúde do adolescente. SUS Sistema Único de Saúde: 

conceitos, princípios, diretrizes. Fundamentação legal, legislação básica e normas operacionais vigentes. 

http://www.fonosp.org.br/publicar/conteudo2.php?id=212
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_Mar%C3%A7o


Participação popular e controle social. Conselhos de Saúde. Políticas de Saúde –. Aspectos Éticos e Legais 

da Prática de Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem – preparo e administração de medicamentos, 

medidas de higiene e conforto, cateterismos, punções, processamento de artigos, procedimentos de 

enfermagem em geral. Enfermagem Médico-Cirúrgica – Assistência de enfermagem a pacientes portadores 

de afecção digestiva, cardiovascular, respiratória, renal, endócrina e hematológica. Assistência de 

enfermagem a pacientes no pré, trans e pós-operatório e cirurgias de tórax, de abdome, de membros e 

vascular. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. 

Assistência de Enfermagem a Pacientes em Situações de Emergência. Enfermagem Materno-Infantil – 

Assistência de enfermagem. REFERENCIAS: Constituição da República Federativa do Brasil – rel. Saúde. 

Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 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. Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei n. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990. Portaria MS n. 2.203, 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. Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Portaria nº 2616/GM de 12/05/98. Estatuto do Servidor Público do Município. 

Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

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 – GO. Atualidades. 

 

 

Cargos: Assistente Social; Enfermeiro (a) Padrão; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Gestor de 

Resíduos Sólidos; Medico Generalista; Odontólogo; Psicólogo; Procurador Jurídico; Professor de 

Literatura e Língua Portuguesa/Inglesa; Professor de Matemática; Professor de História; Professor de 

Geografia; Professor de Ciências; Professor de Pedagogia-Ensino Fundamental; Professor de Pedagogia- 

Educação Infantil; Professor de Pedagogia-Regente/Apoio; Professor de Educação Física. 

 

 



3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

3.1 – ASSISTENTE SOCIAL - Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; A prática profissional 

do Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações Sociais. Análise 

e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x 

Prática Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, 

grupos e segmentos populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço 

Social. Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política 

Social e planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado; movimentos sociais; 

a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social: saúde, habitação, 

criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e acompanhamento na 

área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos. Administração e 

Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social 

no desempenho das funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço Social e as 

relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o 

coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração de benefícios. Ética e 

Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os preceitos éticos 

enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Conhecimentos de Saúde Pública: 

Políticas de saúde. O SUS: princípios e diretrizes; estrutura; gestão (financiamento e controle social). 

Municipalização da Saúde. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90. NOB - SUS 1/96. NOAS - SUS 01 /02. Trabalho em 

equipe; relações do trabalho; humanização intra-equipes. Constituição Federal (Título VIII – Da Ordem 

Social). Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei 

Orgânica do Município Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access;  

 

3.2 – ENFERMEIRO (A) PADRÃO - Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, ética e 

legislação profissional. Programa nacional de imunização: calendário de vacinas, vias de administração, 

rede de frio. Atenção á saúde da criança: crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 

alimentação, doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, etc. Atenção à saúde do adulto: doenças 

cardiológicas, doenças endócrinas, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças cutâneas, DST, 

etc. Assistência de enfermagem em clínica cirúrgica (período pré, trans e pós operatório). O processo de 

enfermagem (avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação, análise, conceitos e exigências no 

cuidado ao paciente: princípios e práticas de reabilitação, a pessoa que sente dor, ritmos humanos na saúde 

e na doença; líquidos e eletrólitos (equilíbrio, distúrbios) .Enfermagem em oncologia; SUS – Princípios, 

diretrizes e legislação; vigilância epidemiológica: notificação, indicadores de saúde.Vigilância 

sanitária.Planejamento e programação de saúde. Emergências; intoxicações exógenas e entógenas, RCP, 

IHM, EAP, Reação anafilática , traumas, crises hipertensivas, queimaduras, estados de choque e 

emergências obstétricas.Assistência de enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Diabetes mellitus:crises 

hiper e hipoglicêmicas, hemorragia digestiva. Traumatismo cranioencefálico. Acidentes com animais 

peçonhentos. Administração em enfermagem.Enfermagem em psiquiatria.Cálculo e administração de 

medicamentos. Desinfecção, antissepsia, assepsia , esterilização de materiais e equipamentos .Limpeza 

hospitalar. Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 

8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – 

Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. 

Constituição Federal (Art. 196 à 200). Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos 

Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

 



3.3 - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - Políticas de saúde e de medicamentos, Regulamentação e 

Qualidade. Seleção de medicamentos, Disponibilidade e acesso. Assistência farmacêutica na atenção básica 

de saúde. Assistência farmacêutica no SUS - medicamentos disponibilizados e programas aos quais se 

destinam (Saúde mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos e AIDS). Dispensação, 

fracionamento e distribuição de insumos farmacêuticos e correlatos incluindo escrituração de 

medicamentos sujeitos a controle especial. Farmacotécnica Hospitalar: nutrição parenteral, saneantes, anti-

sépticos, desinfetantes, esterilizantes e misturas intravenosas. Métodos de coleta e preservação de sangue, 

fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e 

manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses 

humanas, particularmente as existentes no Brasil. Diagnóstico laboratorial, técnicas e  procedimentos 

laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, 

métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos e 

diabetes; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função 

hepática; função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, 

químico e citológico da urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do 

metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de resultados de exames bioquímicos 

com a fisiopatologia.Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de 

microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais especializadas para o diagnóstico microbiológico das 

sindromes infecciosas. Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e 

vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Reações antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, 

fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Anemias. 

Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação. Patologia dos leucócitos. Neoplasias hematológicas, 

leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de 

qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e 

equipamentos. Desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão em análises clínicas. Estatuto do 

Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 

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.  

 

3.4 – FISIOTERAPEUTA - Propedêutica fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes 

dolorosas, osteoartrite, osteopenias, artrites microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas 

doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Fisioterapia ortopédica e traumatológica: Tratamento 

fisioterapêutico nas Alterações posturais e deformidades angulares dos MMII; Lesões traumáticas e 

artroplastias dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles do joelho; Fisioterapia nas 

sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento fisioterapêutico nas lesões teciduais. 

Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigenoterapia e aerossolterapia; Terapia 

desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias abdominais e torácicas; 

Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; Introdução à ventilação 

mecânica; Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: Adaptações cardiovasculares ao 

exercício físico; Ergometria e análise de testes ergométricos; Reabilitação precoce do paciente infartado e 

pré e pós‐operatório da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas arteriopatias e venopatias; Reabilitação do 

paciente amputado; Fisioterapia nas linfopatias dos membros inferiores; Reabilitação das pacientes 

mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva: Treinamento de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; 

Tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas; Fisioterapia desportiva em atletas com deficiência. 

Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral; 

Fisioterapia nas distrofias musculares; Fisioterapia na espinha bífida; Fisioterapia nas lesões encefálicas 

adquiridas; Estimulação psicomotora precoce; Síndrome de Down; Poliomielite; Pé torto congênito; Má 

formação congênita; Luxação congênita do quadril; Lesões do plexo braquial; Facilitação neuromuscular 

proprioceptiva (FNP) – Kabat Knott‐Voss; Método neuroevolutivo – Bobath; Facilitação central – 



Brunnstrom; Estimulação periférica cutânea – Rood; Hidroterapia no paciente neurológico; Hemiplegias 

nos A.V.C.s; Lesões medulares: traumáticas e não traumáticas; Traumatismos crânioencefálicos (TCEs); 

Neuropatias periféricas ‐ Polineuropatias (infecciosa –Síndrome de Güillian Barre; alcoólica; tóxica; 

metabólica) Paralisia facial periférica e Lesões isoladas dos nervos periféricos (radial, ulnar, ciático poplíteo 

externo); Distúrbios cerebelares: ataxia; Doenças degenerativas: síndrome de Parkinson, esclerose múltipla 

e doença de Alzheimer; Tumores cerebrais; Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Fisioterapia 

em Ginecologia: Fisioterapia nas síndromes menstruais; Reeducação perineal; Fisioterapia em cirurgia 

ginecológica; Fisioterapia na paciente mastectomizada; Exercício terapêutico e atividade física na gestação; 

Fisioterapia no pré‐natal; Fisioterapia na gestação de risco; Atuação fisioterapêutica no pré‐parto; 

Fisioterapia no puerpério. Fisioterapia em Ginecologia: Teorias do envelhecimento; Alterações biológicas 

do idoso; Principais distúrbios dos sistemas orgânicos e imunológico do idoso; Fisioterapia na doença de 

Parkinson; Fisioterapia na doença de Alzheimer; Fisioterapia na esclerose múltipla; Fisioterapia na atacia 

de Friedrich; Fisioterapia na doença de Dick; Fisioterapia na Coreia de Huntington; Fisioterapia na 

neuropatia diabética. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.5 - GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Conhecimento da legislação Municipal, Estadual e Federal 

inerentes ao Cargo. Lei Orgânica do Município. Constituição Federal (Art. 225). Leis federais: n° 4.771/65 – 

Código Florestal; n° 9.605/98 - Crimes Ambientais. Decreto Federal: n° 3.179/99. Código do Meio ambiente. 

Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do 

Município. 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.  

3.6 - MÉDICO GENERALISTA – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 

prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 

cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 

hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, 

pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema 

Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 

insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do 

cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 

hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema 

endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da 

hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, 

leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 

Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 

meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 

psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, 

difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 

doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 

estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: 

escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas 

imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença 

inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. 

Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da 



Família – Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial – Ministério da Saúde; A estratégia do 

PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde; Guia Prático do Programa Saúde da 

Família – Ministério da Saúde – Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de 

Ética; Código de Processo Ético. SUS – Leis 8080 – 8142 Portaria 648/06. Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.7 – ODONTÓLOGO - Código de Ética. Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias nos 

níveis coletivo e individual. Aspectos evolutivos de odontologia como prática social. Odontologia social e 

preventiva: filosofia, suas políticas, estratégias, níveis de prevenção e aplicação. Medidas de controle de 

infecção no consultório dentário. Anatomia oral: conhecimento básico das estruturas. Procedimentos gerais 

do exame do paciente. Relação Cirurgião-Dentista - paciente: atitudes e técnicas educativas. Métodos de 

controle da placa bacteriana: técnica de higiene bucal e atividades educativas. Cárie dentária: etiologia, 

patogênese, métodos de prevenção e controle nos níveis individualizado e coletivo. Dieta cariogênica. 

Fluoretos como medicamentos em suas variadas formas e toxicologia. Doença periodontal: etiologia, 

patogênese, métodos de prevenção e controle e tratamento. Semiologia das lesões de mucosa bucal e 

exames complementares. Lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal: diagnóstico e técnicas 

cirúrgicas. Manifestações orais de doenças sistêmicas, candidíase, cistos e tumores odontogênicos. 

Pulpopatias: diagnóstico e tratamento. Periapicopatias e suas complicações. Tratamento das urgências e 

emergências em odontologia. Uso de fármacos: analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios. Anestesia 

local: principais técnicas, tipos de anestésicos, uso de vasoconstrictores e complicações. Princípios gerais do 

preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. Princípios básicos de restabelecimento da função 

mastigatória e da estética do paciente. Materiais odontológicos restauradores: indicações e técnicas de uso. 

Exame radiológico dentário: requisitos e técnicas para tomadas radiográficas. Exodontias: dentes 

permanentes, decíduos, inclusos, incisões, extrações múltiplas e alveoloplastia. Epidemiologia em 

odontologia: coleta e análise de dados. Participação do Cirurgião-Dentista na equipe multiprofissional: em 

serviços de saúde, comunidade, escolas e creches. Utilização de pessoal auxiliar: tipos e funções. 

Odontologia baseada em evidência científica. Odontologia para o bebê: desenvolvimento do bebê. 

Conhecimentos protéticos e materiais utilizados. CONHECIMENTO GERAIS DA ÁREA DE SAÚDE: 

Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 

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. Constituição da República Federativa do Brasil – 

arts. 196 a 200. Lei no 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei no 8142, de 28 de setembro de 1990. 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. 

Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do 

Município. 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.  

 

3.8 – PSICÓLOGO - Código de Ética e Regulamentação da profissão. A Psicologia e a Saúde: o papel do 

psicólogo na equipe multiprofissional de saúde. Saúde Mental: conceito de normalidade, produção de 

sintomas; Características dos estágios do desenvolvimento infantil; Psicopatologia: aspectos estruturais e 

dinâmicos das neuroses, psicoses e perversões. Ações psicoterápicas de grupo; Grupos operacionais. Níveis 

de assistência e sua integração. Terapia Familiar e Sistêmica. Entrevista psicológica: modalidades e 

objetivos; enquadre; papéis, suportes teóricos. Noções de psicopatologia: fenomenologia das dinâmicas 



emocionais; principais síndromes clínicas; alternativas em psicopatologia. Noções de psicoterapia: 

abordagens fenomenológicas existenciais; psicoterapias de base psicanalítica; psicoterapia breve. 

Organizações de trabalho: conceito, histórico, grupos; burocratização. Teorias motivacionais: Herzberg; 

Maslow, X e Y - McGregor. Possibilidades de atuação do psicólogo organizacional: seleção, descrição e 

análise de cargo; treinamento; avaliação de desempenho; diagnóstico organizacional. Resoluções do 

Conselho Federal de Psicologia ns. 01 0/2005, 007/2003, 018/2002 e 001/1 999. Trabalho em Grupo 

abordando as habilidades sociais. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos 

Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.9 - PROCURADOR JURÍDICO - DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais; Direitos e 

Garantias Fundamentais; Organização do Estado; Organização dos Poderes; Defesa do Estado e das 

Instituições Democráticas; Tributação e Orçamento; Ordem Econômica e Financeira e Ordem Social. 

DIREITO CIVIL: Das pessoas naturais; das pessoas jurídicas; do domicílio; das diferentes classes de bens; 

Fatos, atos e negócios jurídicos; Prescrição e Decadência; Das Obrigações; Dos Contratos em Geral; dos 

Atos Unilaterais; Dos Títulos de Crédito; Da Responsabilidade Civil; Das Preferências e Privilégios 

Creditórios; Do empresário; Da Sociedade Empresarial; Da Sociedade Personificada e Não Personificada; 

Do Estabelecimento Empresarial; Registro, Prepostos, Gerente, Escrituração; Da Posse; Dos direitos Reais, 

da Propriedade; Superfície; Servidão; Usufruto; Uso; Habitação; Direitos do Comprador; Penhor, hipoteca e 

anticrese; Do inventário e Partilha. DIREITO PENAL: Crimes Fiscais e Crimes praticados por funcionários 

públicos, Punibilidade em Matéria Tributária. PROCESSO CIVIL: Partes e Procuradores, Todos os tipos de 

intervenção de terceiros; Competências; Perícias, Prazos; Citações, Intimações, Valor da Causa, Formação e 

Extinção do processo, Procedimento sumário, Procedimento ordinário; Recursos (todos); Medidas 

Cautelares; Reintegração de Posse, Prestação de Contas, Ações Possessórias; Nunciação de Obra Nova, 

Usucapião; Divisão de Demarcação do solo; Herança Jacente; Prescrição e Decadência. DIREITO 

TRIBUTÁRIO - Fato Gerador, Base de Cálculo, Imunidade, Isenção, Fontes e princípios do direito 

tributário, impostos federais, estaduais e municipais, taxas, contribuições de melhoria, obrigação tributária; 

Desconsideração da pessoa jurídica, Prescrição e Decadência. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios 

Administrativos, Contratos Administrativos, Responsabilidade Civil da Administração, Responsabilidade 

dos Servidores; Administração Pública: Estrutura, Atividade, Fins e Poderes; Serviços e Servidores 

Públicos; Intervenção na Propriedade e do Domínio Econômico; Controle da Administração; Organização 

Administrativa; Licitações e Pregão Eletrônico; DIREITO DO CONSUMIDOR: Proteção Contratual, 

Responsabilidade Civil; Ações Coletivas, Sanções Administrativas e Responsabilidade Penal, Prescrição e 

Decadência. DIREITO DO TRABALHO: Contrato de Trabalho e anotações na CTPS, Horas extras, Rescisão 

e Despedida Indireta; Verbas Rescisórias e Indenizatórias; Dano Moral e Assédio Moral; Identificação 

profissional; duração do trabalho; contrato individual de trabalho; Organização Sindical; Justiça e processo 

do trabalho; Adicionais; Fontes e princípios do Direito do Trabalho, Prescrição e Decadência, Estágio e 

Aprendizado. ADVOCACIA: Estatuto do Advogado e Código de Ética e Disciplina. GERAL: Improbidade 

Administrativa, Ação Popular; Ação Civil Pública, Estatuto da Cidade; Mandado de Segurança, 

Recuperação de Empresas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Habeas Corpus, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Desapropriação, Interesses Difusos e Coletivos, Execução Fiscal e Legislação 

Específica de cada assunto. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais. Lei Orgânica do Município.. 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.  

 



LEGISLAÇÃO E TEMAS COMUNS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO: 

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 35 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 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.Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.10- PROFESSOR DE LITERATURA E LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA –  LITERATURA E LINGUA 

PORTUGUESA: Prática da leitura. Prática de produção textual. Prática de oralidade. Contextualização da 

análise linguística. Literatura no ensino fundamental (antiga 5ª a 8ª). Literatura no ensino médio. Gêneros 

discursivos e ensino. Livro didático de língua portuguesa. Tecnologias de informação e comunicação no 

ensino de língua portuguesa e literatura. Análise e compreensão  de  textos:  tema  e/ou  o  tópico  central;  

idéias  primárias  e  secundárias; características dos tipos e gêneros textuais literários e não-literários. 

Funções da linguagem; relações lógico- discursivas  (causalidade,  temporalidade, conclusão, concessão, 

entre outras) e  registro  formal ou  informal da  linguagem.  Relações  de  sentido  entre  as  palavras  

(sinonímia,  antonímia,  hiperonímia,  paronímia  e homonímia). Marcas da oralidade. Intertextualidade. 

Informações explícitas e implícitas.  Morfossintaxe:  Processos de  formação de palavras,  Classes de 

palavras  (classificação,  flexão e emprego  na  oração).  Articulação  de  elementos  textuais:  coesão  e  

coerência,  colocação  pronominal, regência e concordância nominal e verbal, crase;  Relação de sentido no  

interior do período composto por coordenação e subordinação.  Ortografia, acentuação gráfica e pontuação;  

Efeitos de sentido: conotação, denotação, figura de linguagem.5.  Literatura  Brasileira:  5.1.  Literatura  

colonial;  5.2.  Barroco;  5.3.  Arcadismo;  5.4.  Romantismo;  5.5. Realismo; 5.6. Naturalismo; 5.7. 

Parnasianismo; 5.8. Simbolismo; 5.9. Pré-Modernismo; 5.10. Modernismo; 5.11.  Tendências  

Contemporâneas.  5.12.  Estrutura  das  obras  dos  seguintes  autores:  Antônio  Vieira, Gregório de Matos, 

Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, Olavo Bilac, Carlos 

Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, José Lins do Rego, 

Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. LINGUA INGLESA: I – 

Text (Comprehension and Interpretation) II – Grammar: articles; nouns; adjectives; numbers; dates; all 

pronouns; quantifiers; first/second/third conditionals; comparisons; prepositions; conjuctions; all verb 

tenses, to be/there to be; verbs with two objects, regular/irregular verbs; verbs: do/make; lie/lay; modal 

verbs; imperative; verbs followed by gerund and/or infinitive; too/enough; whether/if; question tags; 

passive voice; adverbs of manner; direct/reported speech; additions to remarks; question words; linking 

words; time clauses and/or every content related to secondary school. An essay of 20 to 25 (in English) will 

be required. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei 

Orgânica do Município. 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.  

 



3.11- PROFESSOR DE MATEMÁTICA PROPORCIONALIDADE, JUROS, PORCENTAGENS E MÉDIAS: 

Conceito de Razões e Proporções: Proporções Contínuas, cálculo de termos desconhecidos de uma  

proporção; Divisão em parte diretas e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; 

Probabilidade; Números e Operações; Problemas abertos e situações problemas relacionados a álgebra e 

aritmética; Frações e Dizimas periódicas; Cálculo de médias: Aritmética,Ponderada,Geométrica e 

Harmônica. TEORIA DOS CONJUNTOS: Conjuntos Numéricos, Conjuntos Naturais, Conjuntos dos 

Inteiros, Conjuntos dos Racionais, Conjuntos dos Reais, Conjuntos dos Complexos. FUNÇÕES: Conceito de 

funções: domínio,imagem, contradomínio, notação, funções numérica. Funções elementares e funções 

definidas por várias sentenças; Operações com função. Composição de funções; Classificação de funções. 

Polinômios: função polinomial. Equações, inequações e sistemas de 1º e 2º graus. Equações redutíveis ao 1º 

e 2º graus. Funções lineares quadráticas e valor absoluto. Funções exponencial e logarítmica. Progressão 

Geométrica e Progressão Aritmética. Análise combinatória e binômio de Newtom. Matrizes, determinantes 

e sistemas de equações lineares. Introdução à geometria, ângulos, triângulos, polígonos, circunferência e 

círculo. Área das superfícies planas e área e volumes dos sólidos usuais. Geometria no espaço: Postulado 

da reta e do plano, Intersecção de planos; Paralelismos e perpendicularismos de retas, de planos, de retas e 

planos. Poliedros, poliedros conexos regulares. Relação de Euler; Prismas e pirâmides: conceito, elementos, 

classificação, transversais, troncos e relações métricas; Cilindro e Cone: Conceitos, elementos, plano 

secante, parte da esfera e relações métricas. Sólidos Gerados; funções trigonométricas, equações 

trigonométricas e resolução de triângulos. Estudo analítico da reta, circunferência, elipse, parábola 

hipérbole. Questões educacionais relacionadas a ensino e aprendizagem da Matemática. PCN’s e 

orientações curriculares nacionais. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos 

Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.12 - PROFESSOR DE HISTÓRIA; HISTÓRIA GERAL: A economia da antiguidade oriental: Aspectos 

econômicos, políticos, sociais e culturais das civilizações egípcia e mesopotâmica; As civilizações da 

antigüidade clássica: aspectos econômicos,políticos, sociais e culturais; A formação da sociedade medieval: 

as invasões bárbaras e suas conseqüências, a economia e a sociedade feudais; O papel da igreja nessa 

sociedade; as civilizações bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e sua 

manifestações nas artes e nas ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão 

marítima-comercial e a posse da América pelos europeus; A ação colonizadora das nações européias nesse 

continente; a formação do Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as 

revoluções burguesas na Inglaterra e na França; As etapas da revolução francesa e o governo de Napoleão 

Bonaparte; O processo de independência das colônias europeus da América; Os problemas enfrentados 

pelas nações americanas no Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a 

revolução industrial; conseqüência sociais e políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão 

do capitalismo europeu na Ásia e África; A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra 

de 1914-18; As idéias socialistas e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra 

mundial; A descolonização na África e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos 

e contradições na segunda metade do século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações 

culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL: Características da organização econômica e social dos 

povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu; os fundamentos da colonização portuguesa; as 

formas do controle administrativo adotadas na colônia por Portugal; As disputas entre as metrópoles 

européias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos sertões pela pecuária e a procura por 

metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As manifestações culturais no Brasil colônia; 

As crise no sistema colonial e os movimentos precursores da independência; a decadência da mineração e a 

inconfidência mineira de 1789; A conjuração baiana de 1798; O processo da independência: transferência do 



governo português para o Brasil; Revolução pernambucano da 1817; Reflexo no Brasil da revolução de 1820 

em Portugal; A independência do Brasil; O primeiro reinado; situação econômica, crises políticas e revoltas 

internas; Política externa; A instabilidade do período regência e as diversas revoltas desse período; O 

Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua conseqüência, política interna e externa; Atuação 

do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a crise da monarquia e a 

proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O Estado Novo e os 

reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período de 1946 a 

1964; Brasil na República Velha (Revolução Federativa, política dos governadores, coronelismo, café, 

industrialização, movimento operário; Revolta da Vacina, guerra de Canudos, guerra do Contestado, 

movimento tenentista, Revolução de 1930, período Vargas, Estado Novo). Os fundamentos do populismo e 

os principais aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária de 1964 a 1985 e chamado Milagre 

Econômico; A luta pela abertura política e a Republica Brasileira hoje; A cultura brasileira no século XIX.  

Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do 

Município. 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.  

 

3.13 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA; UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E PLANETA TERRA: Elementos de 

Astronomia: formação do Universo; classificação dos astros; planeta Terra (características e movimentos). 

Orientação: formas de orientação; pontos de orientação; coordenadas geográficas; cartografia. Formação e 

Constituição da Terra: estrutura interna; crosta terrestre; rochas; solo; formas de relevo; agentes 

modificadores do relevo (forças internas e forças externas); relevo submarino. Águas: oceanos e mares; 

correntes marinhas; águas continentais. Atmosfera e Clima: camadas da atmosfera; composição do ar; 

tempo e clima; tipos climáticos. Formações Vegetais: climas e paisagens vegetais; formações arbóreas; 

formações campestres; formações desérticas; formações de alagadiços. Demografia: características da 

população mundial; população absoluta e relativa; estrutura etária; população e atividades econômicas; 

movimentos populacionais; urbanização. Recursos Naturais: recursos renováveis e não-renováveis; 

agricultura e sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva e intensiva, tipos de gado); fontes de energia; 

indústria (tipos, distribuição, efeitos na organização do espaço); comércio; transportes; comunicações. 

GEOGRAFIA DO BRASIL – Organização do Espaço Brasileiro: formação do território; o Brasil na América 

do Sul; elementos naturais; sociedade e economia (subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). 

População Brasileira: elementos formadores; migrações; concentrações populacionais. Região Norte: 

aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. Região Centro-Oeste: aspectos 

naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. Região Nordeste: aspectos naturais; 

ocupação; população; atividades econômicas; transportes. Região Sudeste: aspectos naturais; ocupação; 

população; atividades econômicas; transportes. Região Sul: aspectos naturais; ocupação; população; 

atividades econômicas; transportes. GEOGRAFIA DOS CONTINENTES: formação do Espaço Mundial: 

evolução do capitalismo; características dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos; divisão 

internacional do trabalho. b) América: localização; origem dos primeiros habitantes; tipos de colonização; 

população e urbanização; aspectos físicos (unidades de relevo, águas continentais, tipos climáticos, 

paisagens vegetais); blocos regionais de integração. América Anglo-Saxônica: Estados Unidos (território, 

população, atividades econômicas); Canadá (território, população, atividades econômicas). América Latina: 

México (território, população, atividades econômicas); América Central (divisão, países, população, 

atividades econômicas); Guianas (países, população, atividades econômicas); América Andina (países, 

população, atividades econômicas); América Platina (países, população, atividades econômicas). Europa: 

quadro político-econômico atual; União Européia; aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); 

sociedade (população, composição étnica, urbanização); economia (agropecuária, recursos minerais, 

indústria, comércio, transportes); países; Rússia (formação e desagregação da URSS, aspectos naturais, 

populacionais e econômicos). Ásia: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade 

(população, composição étnica, religiosa, urbanização); Japão (aspectos naturais, populacionais e 



econômicos); China (aspectos históricos, naturais, populacionais e econômicos); “tigres” asiáticos; Mundo 

Indiano (aspectos históricos, naturais, populacionais e econômicos); Oriente Médio (aspectos históricos, 

naturais, populacionais, econômicos, conflitos). África: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, 

vegetação); colonialismo e descolonização; sociedade (população, composição étnica, religiosa, 

urbanização, conflitos). Oceania: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); colonização, 

povoamento e descolonização; sociedade (população, composição étnica, urbanização). Regiões Polares: 

Ártico (aspectos físicos, populacionais e econômicos); Antártida (aspectos físicos, potencial econômico). 

Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do 

Município.  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.  

 

3.14 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS; Aspectos metodológicos do ensino da ciências. Conhecimento 

científico; características dos seres vivos; célula; reprodução; embriologia; histologia; classificação dos seres 

vivos; vírus; bactérias; protistas; algas; fungos; reino vegetal; reino animal; anatomia e fisiologia humanas; 

genética e evolução; ecologia. Substâncias puras e misturas de substâncias: propriedades gerais e 

específicas; processos de separação de misturas; quantidade de matéria- mol; estados físicos da matéria: 

características gerais e mudanças de estado; soluções: preparo e formas de expressar concentrações 

(mol/litro e g/litro); transformações químicas: evidências da ocorrência de transformações químicas; 

cálculos estequiométricos; fatores que influem na rapidez das transformações químicas; energia das 

transformações químicas; estrutura atômica e ligação química: modelos atômicos de Dalton, Thompson e 

Rutherford - Bohr; núcleo atômico: radioatividade e processos nucleares de fissão e fusão; ligações 

químicas - características gerais; principais funções inorgânicas: características gerais de ácidos, bases, sais 

e óxidos; alguns aspectos da química dos compostos de carbono: petróleo e derivados, sabões e 

detergentes, carboidratos, proteínas e lipídios; química e ambiente: poluição do ar, água e solo - fontes de 

emissão e controle. Mecânica - estudo dos movimentos, leis de Newton, leis de conservação e conceitos de 

hidrostática; termologia - calor e temperatura, calorimetria e termodinâmica; óptica e ondas - reflexão, 

refração, formação de imagens e características das ondas; eletromagnetismo - interação entre cargas 

elétricas, estudo de circuitos simples (geradores e receptores) e interação entre corrente elétrica e ímã. Terra 

e Universo: (sistema solar/ constituição da Terra/solo/constituição do Universo). Teorias da Formação do 

Universo. Teorias da Evolução dos seres vivos. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de 

Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.15 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA-ENSINO FUNDAMENTAL - Reflexões sobre alfabetização; 

Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias sobre o desenvolvimento da 

linguagem (Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância; A 

interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela criança; As 

relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A 

importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e 

produção de textos; A criança enquanto ser em transformação; Planejamento e Proposta Pedagógica; 

Reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como 

minimizador da violência - As diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da 

aprendizagem. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. 

Lei Orgânica do Município. 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.  

 

 

3.16 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA- EDUACAÇÃO INFANTIL – Objetivos da Educação Infantil; 

Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à criança pré-

escolar provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola; 

A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à criatividade; Situações 

estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o processo 

de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na Educação Infantil - 

importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de 

aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; A criança e o número; 

Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: caminho para a autonomia; Pedagogia de Freinet (Revista do 

Professor); Referencial Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A importância 

do lúdico na aprendizagem. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores 

Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.17 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA-REGENTE/APOIO; 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 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. Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  

 

3.18 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FISÍCA NO BRASIL: Fases da 

Educação Física no País. Educação física escolar: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; Educação 

Física e a sociedade: A importância da Educação Física; emprego da terminologia aplicada à educação 

física. Fisiologia do exercício: Abordagem neuromuscular, Estrutura e Funções Pulmonares; Permuta e 

transporte de gases; O sistema cardiovascular; Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo 

esquelético (estrutura e função). Treinamento desportivo e atividades físicas: etapas da preparação 

desportiva; A periodização do treinamento; Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; 

Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; Capacidade de inteligência motora; Aprendizagens de 

habilidades motoras. PSICOLOGIA DO ESPORTE: Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; 

Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: Futsal, Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, 

Ginástica, Natação, Judô. Socorros de urgência aplicados à Educação Física; As mudanças fisiológicas 

resultantes da prática do esporte. A Educação Física no currículo da educação básica: significados e 

possibilidades: Características sócio-efetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Crescimento e 

desenvolvimento motor; Perspectivas educacionais através do lúdico; As diferentes tendências pedagógicas 

da Educação Física na escola; A prática pedagógica como prática dialógica. Estatuto do Servidor Público do 

Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica do Município. 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.  


