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ANEXO III
EDITAL Nº 001/2016
Concurso Público
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Figuras de Linguagem; Acentuação gráfica; Crase; Ortografia (NOVO ACORDO
ORTOGRAFICO BRASILEIRO); Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e
nominal; Pronomes; Empregos de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da
oração; Tipos de Oração; Classificação de orações. Período Composto – Coordenação e Subordinação;
Funções do “que” e do “se”; gêneros textuais e novas perspectivas de ensino.
Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura geral em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
Conhecimentos Gerais do Município: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e ecológica
e suas vinculações histórico geográfico História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do
Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE SAÚDE
Enfermeiro / Fisioterapeuta / Médico / Nutricionista / Odontólogo
Saúde Pública, Políticas de Saúde no Brasil, Evolução Histórica do Sistema Único de Saúde (SUS),
Princípios do SUS, Política de Saúde e Organização dos Serviços. Legislação Básica do SUS (Constituição
Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de
26/12/1990). NOB/96 e NOAS 01 e 02), Política Nacional de Atenção Básica à Saúde - Portaria 648
GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, Núcleos de Apoio à Saúde da Família- Portaria GM 154/2008.
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
Pacto de Gestão - Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização. Regionalização da assistência à
saúde: Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27
de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância
epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde
para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências. Portaria
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes
Operacionais do Referido Pacto. Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão. Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão. Portaria GM/MS nº.
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS. Portaria GM/MS nº. 1101/2002 Estabelece os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Modelos de Atenção em
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Saúde, Financiamento e Controle Social e Política Nacional de Humanização.
NÍVEL SUPERIOR
TEMAS DE EDUCAÇÃO – COMUNS A TODOS AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO
História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a
democratização da escola; educação e sociedade. Função social da escola. A LDB da Educação
Brasileira. (Lei 9.394/96), As Diretrizes e Bases da Educação Nacional: a educação básica e sua
organização em sistemas, etapas, níveis e modalidades, (Lei No. 9.394/96 - a análise do seu significado
para a educação brasileira); Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Os Parâmetros Curriculares
Nacionais; Planejamento Didático; O Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e
execução); O trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto
instrumento de inclusão; A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades; Currículo escolar; A interdisciplinaridade e contextualização dos currículos; Os processos
de avaliação da aprendizagem; Leitura, escrita e processos de aprendizagem na alfabetização.
Diferentes concepções de alfabetização; Relação entre alfabetização e letramento; Avaliação de planos,
programas e projetos; Políticas Educacionais; Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 – Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação. O Plano de Ações Articuladas. Avaliação da aprendizagem. Didática
e trabalho pedagógico. Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão educacional. Psicologia do
desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Elementos da Prática Pedagógica;
Teorias do Conhecimento em suas diferentes abordagens e concepções pedagógicas.
Interdisciplinaridade e temas transversais. Projeto Político-pedagógico. O ser educador, a pessoa do
professor na Educação. Competências e habilidades. Gestão do processo de Ensino e aprendizagem e a
utilização dos indicadores educacionais (IDEB, SAEB, Prova Brasil, ENEM, PAS) e sociais na construção
de ações de melhoria da aprendizagem. Avaliação escolar. Sucesso e fracasso Escolares. Aspectos
relacionados ao professor, ao aluno e as práticas pedagógicas.
Pedagogia de Projetos.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL / PSICOLOGO
CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993 e alterações; Definições e Objetivos; Princípios e
diretrizes; Organização e gestão; Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social;
Financiamento da Assistência Social; Política Nacional de Assistência Social –PNAS/2004; Análise
situacional; Política Pública de Assistência Social; Gestão da Política Nacional de Assistência Social na
perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica –
NOB/SUAS/2012; Justificativa da Norma Operacional Básica do SUAS; Tipos e níveis de gestão do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Instrumentos de gestão; Instâncias de articulação,
pactuação e deliberação;
Financiamento;
Regras de transição; Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais; Benefício de prestação continuada e do beneficiário – Decreto nº 6.214/2007 e
alterações; Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003 e alterações; Disposições preliminares; Direitos
Fundamentais; Medidas de Proteção; Política de Atendimento ao Idoso; Acesso à Justiça e alterações;
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990 e alterações; Disposições preliminares;
Direitos fundamentais; Prevenção; Parte especial; Política de atendimento; Medidas de proteção;
Medidas pertinentes aos pais ou responsável; Conselho Tutelar; Acesso à Justiça; Crimes e Infrações
Administrativas ; Estatuto da pessoa com deficiência.
ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos Específicos:
Serviço Social como profissão; Dimensão histórica e teórico-metodológica; Concepção, gênese e
institucionalização do Serviço Social no mundo e no Brasil; Significado social da profissão; O(a)
assistente social na divisão sociotécnica do trabalho; O movimento de reconceituação na América
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Latina, em particular no Brasil; A renovação profissional: vertente modernizadora, a vertente da
reatualização do conservadorismo e a vertente da intenção de ruptura; Análise crítica das influências
teórico-metodológicas e as formas de intervenção construídas pela profissão em seus distintos
contextos históricos; Questão social e suas manifestações na contemporaneidade; O Serviço Social na
contemporaneidade; Movimentos sociais contemporâneos; Regulamentação do exercício profissional
– Lei n° 8.662/1993 e alterações; Dimensão técnico– operativa; Proposta de intervenção na área
social: planejamento, planos, programas, projetos e atividades de trabalho; Estratégias, instrumentos e
técnicas de intervenção: abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho
com grupos, em redes e com famílias, atuação na equipe multidisciplinar e profissional (relacionamento
e competências), visitas domiciliares e institucionais.
Pareceres, laudos e opiniões técnicos conjuntos entre Assistente Social e outros profissionais Resolução CFESS nº 557 de 15 de setembro de 2009. Dimensão ético-política; Código de Ética
Profissional dos(as) Assistentes Sociais. Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de 1993, e alterações;
O projeto ético-político do Serviço Social e suas implicações no agir; Projeto profissional – rumos éticos
e políticos do trabalho profissional na contemporaneidade. Os quadros e meios administrativos do
Estado; Mobilização, organização e participação social nos processos de gestão das instituições estatais:
conselhos de direitos, conferências e outros fóruns. Mecanismos legais e institucionais de ampliação,
diversificação e garantia de direitos individuais, coletivos e difusos; Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher); Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e atualizações; Título I – Dos Princípios Fundamentais; Título II
– Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Título VIII Da Ordem Social; Capítulo I e II; Realidade Social
Brasileira; Lutas de classes; Desigualdades econômicas e sociais. Debate sobre as causas da
desigualdade brasileira. Multidimensionalidade da desigualdade e pobreza. Discriminação e pobreza;
Desenvolvimento urbano brasileiro: o crescimento das cidades e os desafios urbanos. Questão rural e
fundiária; Dinâmica e estrutura demográfica do Brasil; Mudança no perfil demográfico; Impactos das
mudanças demográficas nas políticas sociais.
ENFERMEIRO
Conhecimentos Específicos:
Saúde Pública, Políticas de Saúde no Brasil, Evolução Histórica do Sistema Único de Saúde (SUS),
Princípios do SUS, Política de Saúde e Organização dos Serviços. Legislação Básica do SUS (Constituição
Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de
26/12/1990). Modelos de Atenção em Saúde, Financiamento e Controle Social. Ética e Legislação de
Enfermagem – Princípios Básicos de Ética Profissional e Deontologia de Enfermagem, Competências do
Enfermeiro segundo a Lei de Exercício Profissional.
Atenção a Saúde da mulher, do adulto, do idoso, da criança e do adolescente, Programa Nacional de
Imunização. Sistema de Vigilância a Saúde: epidemiológica, ambiental e sanitária (ANVISA). Vigilância
em Saúde Sanitária e Ambiental.
Fundamentação teórico-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Consulta de
Enfermagem, Medidas de Biossegurança. Tratamento de feridas. Cálculo, preparo e administração de
medicamentos. Avaliação das condições de saúde individual e coletiva. Métodos e técnicas de
Avaliação clínica. Sinais Vitais, Identificação de Sinais e Sintomas por disfunção de órgãos e sistemas.
Exames Complementares. Assistência ao parto, puerpério e recém nascido. Assistência de Enfermagem
em situações de urgência e emergência: politraumatismo, parada cardiorrespiratória, estado de
choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina do peito,
edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena,
cetoacidose diabética. Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório, Central de Material
e Esterilização. Centro Cirúrgico. Prevenção e controle da infecção hospitalar. Procedimentos
relacionados ao atendimento e às necessidades de Higiene e conforto. Teorias administrativas
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aplicadas á enfermagem. Política Nacional de Saúde Mental Alimentação. Eliminações. O processo
saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva: Concepções teóricas sobre saúde-doença.
Promoção da Saúde. Prevenção de Doenças. Riscos e Agravos à Saúde e Reabilitação do cliente.
Doenças como Problemas de Saúde Pública. Doenças Emergentes, Historicidade, princípios, diretrizes e
financiamento. Informação, Comunicação e Educação. Programa de Humanização da Assistência ao
cliente. Processo de Trabalho em Saúde. Planejamento, organização e Gerência de Serviços de Saúde.
Regulação, Controle e avaliação do Serviço de Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da
Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Administração de recursos materiais.
FISIOTERAPEUTA
Conhecimentos Específicos:
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função
muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e treinamento
funcional. Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia,
mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e
treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia,
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e
traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva,
curativa e reabilitadora. Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico.
Fisioterapia em Cinesiologia, Pneumologia, Angiologia, Geriatria, Cardiologia, Traumato-ortopedia,
Pediatria, Neurologia; Conhecimentos de anatomia e fisiologia dos sistemas cárdiovascular,
respiratório, neurológico, renal e endócrino; Conhecimentos clínicos relacionados às patologias cárdiorespiratórias, neurológicas, pediátricas, geriátricas e traumato-ortopédicas; Ações de avaliação,
controle e orientação do fisioterapeuta Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de
Saúde – Princípios e diretrizes, controle social;
Políticas de Saúde; Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.
Ética profissional.
MÉDICO
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos básicos de Clínica Médica: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronária,
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses
venosas, hipertensão arterial, choques: pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar,
pneumopatia intestinal, neoplasias; doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica,
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores de cólon; doenças
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, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal;
hematológicos; anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; doenças
reumatológicas; osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno; doenças neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; doenças psiquiátricas: alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; doenças infecciosas e transmissíveis:
sarampo, varicela, rubéola, difteria, tétano, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
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transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leischmaniose, lepstopirose, tracoma,
estreptocóccias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; doenças
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
infecções bacterianas; imunológicas: doenças do sono, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia;
doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico; noções de vigilância epidemiológica; hepatite B; fisiologia do
envelhecimento; neuropsicopatologias: demência, depressão, delirium; particularidades do sistema
cardiovascular no idoso. Preenchimento da declaração de óbito. Ética Médica.
NUTRICIONISTA
Conhecimentos Específicos:
Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas; Nutrição
normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e de suas modificações;
Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários, nos estresses fisiológicos e para os grupos
nutricionalmente vulneráveis; Alimentos: características organolépticas, físico-químicas, nutricionais e
higiênico-sanitárias; Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade; Método de avaliação e efeitos das
diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade
nutricional; Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos; Higiene e
sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos; Doenças veiculadas por alimentos; Nutrição
aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais; Planejamento e
operacionalização de cardápios. Planejamento físico, funcional, organização, gerenciamento,
administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais; Pontos críticos de
controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas.
Ética profissional.
ODONTÓLOGO
Conhecimentos Específicos:
Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; cuidados iniciais e posteriores as Exodontais;
Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral; Ética em Odontologia;
Biossegurança; Epidemiologia das doenças bucais no Brasil; Índices epidemiológicos específicos em
saúde bucal; Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil – SUS: legislação, princípios,
diretrizes, estrutura e características; Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária. PSF – Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese
das dentições; Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal,
radiologia, semiologia bucal, exames complementares; Materiais restauradores: amálgama, resinas
compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro; Materiais protetores do complexo
dentino-pulpar; Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático,
adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia; Cariologia:
características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência,
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie; Inter-relação dentística – periodontia;
Controle químico e mecânico do biofilme dentário; Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico,
prevenção e tratamento não cirúrgico; Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e
crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes,
ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall,
Mankopf, bite-wing, Clark); Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e
permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades
especiais; Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios,
antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas; Anestesiologia: indicações e contra-indicações
dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses; Controle de Doenças e Infecção no
Consultório Odontológico.
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Código de Ética Profissional.
NUTRICIONISTA
Conhecimentos Específicos:
Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas; Nutrição
normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e de suas modificações;
Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários, nos estresses fisiológicos e para os grupos
nutricionalmente vulneráveis; Alimentos: características organolépticas, físico-químicas, nutricionais e
higiênico-sanitárias; Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade; Método de avaliação e efeitos das
diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade
nutricional; Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos; Higiene e
sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos; Doenças veiculadas por alimentos; Nutrição
aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais; Planejamento e
operacionalização de cardápios. Planejamento físico, funcional, organização, gerenciamento,
administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais; Pontos críticos de
controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas.
Ética profissional.
PROFESSOR SÉRIES INICIAS
Conhecimentos Específicos:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do
Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos
Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal.
Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos
político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A
organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para o
ensino fundamental e educação infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da prática
de ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade.
Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática
escolar. Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito,
correntes teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensinoaprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão
participativa na escola. Ética no trabalho docente. Diversidade. Alfabetização com letramento. Gêneros
textuais, produção e reestruturação de textos, análise lingüística; Campos Numéricos – Números
Naturais, Números Racionais; Campos Geométricos – Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de
Medidas; Estatística; Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos, interpendências,
saúde; Ciências humanas e sociais: tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e
interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação.
Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rosseau, Vygotsky, Wallon. Conhecimentos básicos de informática.
Atualidades profissionais.
PROFESSOR MAGISTÉRIO M II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Conhecimentos Específicos:
Educação Física, no contexto geral da Educação; Esporte e sociedade; O Papel do professor na
aprendizagem; História da Educação Física do Brasil; Função social da Educação Física; Metodologia e
didática do ensino da Educação Física; Relações entre Educação Física e Lazer, Educação Física e
corporeidade e Educação Física e ludicidade; Aprendizagem motora; Planejamento do ensino da
Educação Física; Conteúdos; Avaliação; Corporeidade, escola e cultura; Abordagens/tendências
pedagógicas da Educação Física Escolar; Corpo, gênero e aspectos contemporâneos na aula de
Educação Física Escolar; Controle neural do movimento humano; Sistema nervoso periférico;
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Composição corporal; Controle ponderal; Desenvolvimento humano da infância à adolescência.
Exercício e Desempenho Humano; Psicomotricidade e interação social; Fases do desenvolvimento
humano; Planejamento da Educação Física na Educação Básica; Critérios de seleção e organização dos
conteúdos da Educação Física na Educação Básica; Metodologias e estratégias didático-pedagógicas; A
função e o lugar do esporte na/da escola; As práticas pedagógicas em Educação Física na Educação
Básica.
Objetivos da Educação Física Escolar; A Educação Física como componente curricular; Avaliação em
educação Física Escolar; Currículo em Educação Física; Educação Física e Cultura; Metodologia dos
grandes jogos; Jogos Cooperativos; História da Educação Física. Educação Física Inclusiva.
Aprendizagem motora; Anatomia básica: ossos, músculos e articulações; planos e eixos de
movimentos; funções musculares e suas ações; Fundamentos Históricos, Políticos e Filosóficos;
Educação Física e Sociedade; Promoção da Saúde, Escola e Cultura Corporal; Dança escolar;
Jogos/recreação; Esportes; Ginásticas; lutas.
PROFESSOR MAGISTÉRIO M II - HISTORIA
Conhecimentos Específicos:
Conceito de História e sua importância; O ensino de História; Origem de Portugal; Pensamento
econômico e político dos séculos XVIII e XIX. A questão indígena. Escravidão e resistência. Conflitos
internos e externos do período monárquico. Economia, sociedade e cultura do Brasil nos séculos XIX e
XX; Imigração; Os conflitos mundiais do século XX. A República Velha; A Era de Vargas. A República
Nova; Aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais do mundo contemporâneo; História da Bahia e
do Brasil.
HISTÓRIA ANTIGA: Sociedade, política, cultura, economia e religião: Egito, Mesopotâmia, Grécia e
Roma. HISTÓRIA MEDIEVAL: O império bizantino, os árabes e o islamismo. Os reinos bárbaros e francos.
O feudalismo na Europa Ocidental, a igreja medieval, a crise do feudalismo, as cruzadas. Renascimento
comercial e urbano na Europa. Formação das monarquias centralizadas: Portugal e Espanha. HISTÓRIA
MODERNA: Expansão marítima européia, revolução comercial e mercantilismo, a montagem da colônia
portuguesa na América, humanismo e renascimento, reforma e contra-reforma, o absolutismo. Apogeu
e crise do sistema colonial na América portuguesa, América colonial inglesa, iluminismo, processo de
independência dos EUA: HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: Revolução francesa, a era napoleônica e
congresso de Viena, Independência do Brasil, a revolução industrial, EUA no século XIX, a construção do
estado brasileiro: I Reinado, período regencial e II Reinado. SÉCULO XX: O ápice da competição: I e II
Guerra, Revolução Russa, Brasil república, crise de 1929, nazifascismo, a era Vargas, governos
populistas, guerra fria, anos de chumbo no Brasil, o fim da guerra fria nova ordem mundial.
PROFESSOR MAGISTÉRIO M II - INGLÊS
Conhecimentos Específicos:
Interpretação de texto; THE ARTICLE – o artigo. PLURAL OF NOUNS – o plural dos substantivos.
PERSONAL PRONOUNS AND REFLEXIVE PRONOUNS – os pronomes pessoais e reflexivos. THE
POSSESSIVE CASE – o caso possessivo ADJECTIVES AND ADVERBS – os adjetivos e os advérbios.
DEMONSTRATIVE PRONOUNS AND DEMONSTRATIVE ADJECTIVES – os demonstrativos (pronomes
substantivos e adjetivos). SIMPLE PRESENT – PRESENT PROGRESSIVE – o presente. SIMPLE FUTURE –
FUTURE PROGRESSIVE- o futuro (futuro do presente). MODAL VERBS – verbos modais. CONDITIONAL
CLAUSES (IF CLAUSES) – as orações condicionais. THE PASSIVE VOICE – a voz passiva. GERUND AND
INFINITIVE – o gerúndio e o infinitivo. QUESTION TAGS – as perguntas no final da frase. QUESTION
WORDS (PRONOUNS AND ADVERBS) – os interrogativos (pronomes e advérbios). RELATIVE PRONOUNS
– os pronomes relativos. CONJUCTIONS – as conjunções. REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) – o
discurso indireto. PREPOSITIONS – as preposições. L.D.B – Lei nº 9.394/96.
Importante: As perguntas e proposições da prova serão redigidas em inglês.
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PROFESSOR MAGISTÉRIO M II - MATEMÁTICA
Conhecimentos Específicos:
Metodologia de ensino de Matemática. CONJUNTOS NUMÉRICOS: Números naturais, números inteiros:
divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, decomposição em fatores primos.
Números racionais e noções elementares de números reais: operações e propriedades, relação de
ordem, valor absoluto, desigualdades. Porcentagem. Números complexos: representação e operações
com números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica, módulo de números
complexos, raízes de números complexos. Seqüências numéricas. Progressões aritméticas e
progressões geométricas. Soma de um número finito de termos de uma PA e de uma PG. Noção de
limite de uma sequência, soma dos infinitos termos de uma PG de razão com módulo menor do que 1.
Representação decimal de um número real.
FUNÇÕES: Noção de função. Gráficos. Função par e função ímpar. Funções crescentes e funções
decrescentes. Máximos e mínimos. Função modular, funções lineares, funções afins e funções
quadráticas. Equações e inequações envolvendo estas funções. Composição e inversão de funções.
Funções exponenciais e funções logarítmicas: propriedades fundamentais, gráficos, equações e
inequações envolvendo estas funções. POLINÔMIOS: Grau de polinômio. Adição e multiplicação de
polinômios. Princípio da identidade de polinômios. Fatoração de polinômios. Algoritmo para dividir
polinômios. A divisão de um polinômio por x – a. COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE: Problemas de
contagem. Arranjos, permutações e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade: noção e
distribuição de probabilidades, probabilidade condicional e eventos independentes. Noções de
Estatística: distribuição de frequência (média e mediana), medidas de dispersão (variância e desvio
padrão.) SISTEMAS LINEARES E MATRIZES: Sistemas lineares: resolução e discussão. Matrizes: adição,
multiplicação e inversão de matrizes. Matrizes associadas a sistemas lineares. Determinante:
propriedades e aplicações a sistemas lineares. Regra de Cramer. TRIGONOMETRIA: Arcos e ângulos:
medida de um arco (radianos), relação entre arcos e ângulos. Funções trigonométricas: definição,
periodicidade, paridade, cálculo nos ângulos notáveis, gráficos. Fórmulas de adição, subtração,
duplicação e bissecção de arcos. Transformações de soma de funções trigonométricas em produtos.
dentidades trigonométricas básicas. Equações e inequações envolvendo funções trigonométricas. Lei
dos senos e dos cossenos. Resolução de triângulos.
PROFESSOR MAGISTÉRIO M II - PORTUGUÊS
Conhecimentos Específicos:
Estrutura, compreensão e interpretação de diferentes textos. Metodologia para o ensino de Português.
Conceitos básicos da ciência linguística: Normas ortográficas vigentes no Brasil; o signo, o significado, o
significante; sincronia e diacronia; sintagma e paradigma; sistema, norma e uso; variação linguística;
modalidades faladas e escritas; a noção de erro; funções da linguagem; Compreensão e Interpretação
dos diversos tipos de texto escrito; domínio da modalidade escrita e da norma culta da Língua
Portuguesa; coesão e coerência; Uso, descrição e análise de estruturas da Língua Portuguesa: fonética e
fonologia; morfossintaxe; semântica; léxico; ortografia; pontuação; Noções de história da Língua
Portuguesa; Noções de estilística; Teoria literária: conceito de literatura; teoria dos gêneros literários;
estilos de época; Movimentos literários; LITERATURA BRASILEIRA: Periodização da literatura brasileira.
a literatura colonial e o Barroco; Arcadismo, Romantismo, Realismo; Naturalismo; e Parnasianismo;
Simbolismo e Pré-Modernismo; Modernismo e tendências contemporâneas. Autores e obras mais
significativos de cada época.
PSICÓLOGO
Conhecimentos Específicos:
Teorias da personalidade e desenvolvimento humano; Avaliação psicológica: medidas em psicologia e
instrumentos de avaliação; Orientação profissional nas diversas abordagens; Técnicas psicoterápicas e
psicodiagnóstico; Dinâmica de grupo e relações interpessoais: noções básicas; objetivos; aplicação em
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contextos; Diversidade, multiculturalidade e gênero nas relações familiares, de trabalho, na
comunidade e meios de comunicação; Álcool e outras substâncias psicoativas; Psicologia do trabalho,
gestão de conflitos e saúde nos ambientes de trabalho; Contribuições da Psicologia para a
aprendizagem organizacional, treinamento e desenvolvimento de pessoas em instituições públicas;
Qualidade de vida no trabalho; Atuação do psicólogo na interface questão social e na promoção de
direitos; Estresse e saúde mental no trabalho; Pesquisa: caracterização dos delineamentos da pesquisa
quantitativa e qualitativa aplicadas à psicologia; Ética profissional e o Código de Ética do Psicólogo;
Resoluções do Conselho Federal de Psicologia; Redação e correspondência oficiais: laudo e parecer,
estudo de caso, informação e avaliação psicológica.
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Figuras de linguagem; Crase; Acentuação gráfica; Ortografia (NOVO ACORDO
ORTOGRAFICO BRASILEIRO); Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e
nominal; Pronomes; Empregos de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da
oração; Tipos de Oração; Classificação de orações; Período Composto – Coordenação e Subordinação;
Funções do “que”;
Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura geral em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
Conhecimentos Gerais do Município: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e ecológica
e suas vinculações histórico geográfico História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do
Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE SAÚDE
Auxiliar de Consultório Dentário / Técnico em Enfermagem
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Sistema Único de Saúde: Lei
nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde
- NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Programa de
Controle de Infecção.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimentos Específicos:
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), conceito e aplicabilidade. Promoção,
prevenção e proteção de saúde. Conhecimentos sobre os programas e projetos adotados na Estratégia
de Saúde da Família e as atribuições da equipe em cada um deles, com ênfase no papel do Agente
Comunitário de Saúde. Noções sobre a competência da União, Estados e Municípios na área de
vigilância em saúde. Participação social no Sistema Único de Saúde.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação;
Comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de
relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; Noções básicas de rotinas administrativas. Noções básicas de
material e patrimônio; Noções básicas de arquivo e protocolo; Redação oficial – correspondências,
Técnicas de qualidade de atendimento ao público.
CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Editor de TEXTO/PLANÍLHA Word, Excel, PowerPoint, Access,
CorelDraw, Windows e Internet.
Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 1º a 14, arts 37 a 43 e
arts l96 a 200).
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
Ética no exercício profissional; Apresentação pessoal; Relações interpessoais; Noções básicas de
administração públicas;
Direitos e deveres do servidor público.
Ética no exercício profissional.
AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR
Relações humanas no trabalho; Qualidade no atendimento ao público; Trabalho em equipe; Noções de
cidadania; Noções de higiene e limpeza; Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de
produtos alimentícios; Noções de segurança individual, coletiva e de instalações; Prevenção e combate
a incêndio;
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público; Noções
básicas de higiene corporal e do ambiente de trabalho; Noções básicas sobre a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida; Noções básicas sobre Primeiros Socorros; Noções básicas sobre as
doenças mais comuns e sua prevenção; Noções básicas de segurança no trabalho; Coleta e reciclagem
de lixo e detritos; Receber e organizar o material de limpeza e produtos alimentícios, em locais próprios
e adequados; Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos. Limpeza de paredes, tetos, portas,
rodapés, luminárias, vidraças, vasos e pias. Transporte de móveis, máquinas e utensílios. Uso e
cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo;
Preparo e distribuição de alimentos nas repartições públicas.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço
público e de servidores públicos municipais.
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Específicos:
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação;
Comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de
relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; Noções básicas de rotinas administrativas. Noções básicas de
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material e patrimônio; Noções básicas de arquivo e protocolo; Redação oficial – correspondências,
Técnicas de qualidade de atendimento ao público.
CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Editor de TEXTO/PLANÍLHA Word, Excel, PowerPoint, Access,
CorelDraw, Windows e Internet.
Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 1º a 14, arts 37 a 43 e
arts l96 a 200).
Ética no exercício profissional; Apresentação pessoal; Relações interpessoais; Noções básicas de
administração públicas;
Direitos e deveres do servidor público.
Ética no exercício profissional.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimentos Específicos:
Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico;
Materiais Dentários: Amálgama Dentário, materiais para restaurações estéticas diretas, material
odontológico para prevenção, isolamento do campo operatório, cimentos odontológicos, materiais
odontológicos para acabamento, polimento e limpeza suas características, formas de apresentação,
finalidades, técnicas de Manipulação e métodos de uso; Princípios Básicos de Esterilização e
Desinfecção: Material e Ambiente; Técnica de Aplicação de Medicamentos: Vias de Administração de
Medicamentos; Orientação em higiene oral; Conhecimentos e Processamentos da Revelação de
Radiografia; Processo de Esterilização; Técnicas de biossegurança; Noções gerais sobre: Funções do
cargo; Agendamento; Administração; Tipos de pacientes.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Conhecimentos Específicos:
Fundamentos da enfermagem; Enfermagem em Saúde coletiva; O exercício profissional da
enfermagem; Equipe de saúde; Educação para saúde; O atendimento de enfermagem em casos de
urgência e emergência; Primeiros socorros; A assistência integral à saúde mental; Métodos de
esterilização de materiais; Administração de medicamentos: métodos e vias, posologias de drogas e
soluções, intoxicação por medicamentos; assistência de enfermagem em programas especiais:
DST/AIDS, Imunizações, Hipertensão, Diabetes, Pneumologia Sanitária. Assistência de Enfermagem e
atenção à saúde de crianças e adolescentes e do idoso; Humanização da Assistência; Vigilância em
Saúde Sanitária, Epidemiológica e Ambiental; Processo Saúde – Doença; Imunizações; Programas de
Saúde.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Acentuação gráfica; Ortografia (NOVO ACORDO ORTOGRAFICO BRASILEIRO);
Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e nominal; Pronomes; Empregos
de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da oração; Tipos de Oração;
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Classificação de orações; Período Composto – Coordenação e Subordinação; Funções do “que”;
Matemática: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números
pares e ímpares; Dezena e Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de
Sistema Monetário Brasileiro; Geometria Plana (Ponto, Reta e Plano). Raciocínio Lógico: Capacidade de
interpretar figuras e questões matemáticas.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades: Tópicos de cultura geral, atuais e relevantes em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimentos Específicos:
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), conceito e aplicabilidade. Promoção,
prevenção e proteção de saúde. Conhecimentos sobre os programas e projetos adotados na Estratégia
de Saúde da Família e as atribuições da equipe em cada um deles, com ênfase no papel do Agente
Comunitário de Saúde. Noções sobre a competência da União, Estados e Municípios na área de
vigilância em saúde. Participação social no Sistema Único de Saúde.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
ELETRICISTA
Conhecimentos Específicos:
Manutenção preventiva e corretiva em máquinas, instalações e equipamentos elétricos; Circuitos
elétricos; Corrente alternada e eletromagnetismo; Eletricidade básica, noções básicas de medidas
elétricas, leitura e interpretação de circuitos de comandos elétricos manuais, montagem de circuitos
básicos de comandos elétricos manuais, leitura e interpretação de circuitos de comandos elétricos
automáticos, montagem de circuitos básicos de comandos elétricos automáticos, proteção de circuitos
elétricos de baixa tensão, segurança em instalações e equipamentos elétricos, Correção do fator de
potência em baixa tensão, instalação de circuitos elétricos básicos prediais, eletrônica básica.
Interruptores, Lâmpada Incandescentes de descarga Mista. Instalação de lâmpadas – threeway e fourway. Instalação de tomadas de 3 pinos, cigarras, quadro anunciador, sensor de presença, célula
fotoelétrica, luz negra, etc. Circuitos e tipos de fusíveis. Chave faca com porta fusível. Disjuntores.
Características dos disjuntores comuns, mini disjuntores e residual. Simbologia e convenções de
instalações elétricas. Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
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Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
ENCANADOR
Conhecimentos Específicos:
Princípios básicos da construção civil e as rotinas de trabalho; Conhecimento dos materiais de
construção civil. Terminologia básica utilizada nas instalações hidráulicas; Princípios básicos de
hidráulica; Conhecimento dos materiais utilizados nas instalações hidráulicas; Ferramentas básicas
utilizadas pelo Encanador; Conexões - Válvulas e utensílios utilizados pelo Encanador; Manutenção e
reparo das instalações hidráulicas.
Registros, hidrômetros, tipos de poços e bombas d'agua; Noções de motobombas; Sistema de água e
esgoto: Princípios básicos; identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade e mecânica;
Redes hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; Bombas hidráulicas: Tipos de
tubulações, tipos de conexão, materiais utilizados, ligações de água, ligações de esgoto, válvulas,
noções básicas de conservação e manutenção e noções básicas de higiene e limpeza; Cuidados
elementares com o patrimônio: Utilização de materiais e equipamentos de limpeza, guarda e
armazenagem de matérias e utensílios; Habilidades manuais no desempenho das tarefas: Sequência
correta das operações, uso correto das ferramentas, utensílios e equipamentos, manutenção e
conservação das ferramentas, dosagem dos produtos de limpeza; Noções básicas de segurança e
higiene do trabalho; Relacionamento humano no trabalho; Importância da disciplina no trabalho;
Noções básicas de qualidade e produtividade; Noções de segurança no trabalho; Noções de higiene e
limpeza; Regras de Segurança; Equipamentos de Proteção; Relações interpessoais; Ética profissional.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética profissional.
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Conhecimentos Específicos:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação:
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro,
Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução
de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e
Processo Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e
Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de
Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e
Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes;
PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas
e Transporte de Acidentados; NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão;
Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO:
Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança;
Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão;
Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.

Página 13 de 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 – Centro
Coração de Maria - Bahia
CEP: 44250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel.: (75) 3248.2489

Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Conhecimentos Específicos:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação:
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro,
Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução
de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e
Processo Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e
Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de
Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e
Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes;
PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas
e Transporte de Acidentados; NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão;
Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO:
Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança;
Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão;
Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
OPERADOR DE MÁQUINA
Conhecimentos Específicos:
Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos, tais
como: retroescavadeira, pá-carregadeira, trator de lâmina, gunidaste de pequeno porte, empilhadeira,
motoniveladora, patrol e outros. Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos
equipamentos como: leitura do painel, alavancas, nível de óleo, pressão do óleo, de água, condições de
freio, pneus, noções de controle e conhecimento dos comandos dos equipamentos. Diagnóstico de
falhas de funcionamento dos equipamentos. Noções de profundidade, força, distância, altura, largura,
comprimento, dimensões, peso etc. normas de segurança do trabalho.
Código Nacional de Trânsito; Princípios que regem a Administração Pública; Direitos e Deveres do
Funcionário Público; Constituição Brasileira arts. 39 a 41.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-
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constitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
PATROLHEIRO
Conhecimentos Específicos:
Sinais de trânsito; regulamento de trânsito; teorias sobre mecânica; uso de veículos e conservação;
Novo Código de Trânsito Brasileiro; Noções sobre mecânica; Motores a explosão e a combustão;
Motores a diesel e a gasolina; Sistema de distribuição de correntes; Defeitos mais frequentes em
veículos; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Meio ambiente e cidadania; Legislação de transito;
Mecânica Básica.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
PEDREIRO
Conhecimentos Específicos:
Ler e interpretar projetos de construção e arquitetura. Preparo de concretos e argamassas. Construir
alicerces como: baldrame, sapata isolada, radier, blocos. Noções de assentamento de tijolos. Levantar
paredes de alvenaria: amarração e encontro. Vão de portas e janelas. Uso de nível e prumo. Cintas de
amarração. Pilares, vigas e lajes. Escoramentos. Telhado. Assentar esquadrias. Revestimento: chapisco,
emboço e reboco. Assentamento de: aparelhos sanitários, manilhas e tubos. Montar e desmontar
andaimes. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de
Acidentes. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
PINTOR
Limpeza e conservação do ambiente de trabalho; Cuidados com a segurança no setor de trabalho:
Prevenções; Terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da construção civil e
as rotinas de trabalho; Conhecimento dos materiais de construção civil: Conhecimento dos materiais
utilizados em pinturas, e demais procedimentos inerentes a atividade profissional.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética profissional.
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
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DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Acentuação gráfica; Ortografia (NOVO ACORDO ORTOGRAFICO BRASILEIRO);
Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e nominal; Pronomes; Empregos
de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da oração; Tipos de Oração;
Classificação de orações; Período Composto – Coordenação e Subordinação; Funções do “que”;
Matemática: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números
pares e ímpares; Dezena e Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de
Sistema Monetário Brasileiro; Geometria Plana (Ponto, Reta e Plano). Raciocínio Lógico: Capacidade de
interpretar figuras e questões matemáticas.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades: Tópicos de cultura geral, atuais e relevantes em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Conhecimentos Específicos:
Relações humanas no trabalho; Qualidade no atendimento ao público; Trabalho em equipe; Noções de
cidadania; Noções de higiene e limpeza; Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de
produtos alimentícios; Noções de segurança individual, coletiva e de instalações; Prevenção e combate
a incêndio;
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público; Noções
básicas de higiene corporal e do ambiente de trabalho; Noções básicas sobre a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida; Noções básicas sobre Primeiros Socorros; Noções básicas sobre as
doenças mais comuns e sua prevenção; Noções básicas de segurança no trabalho; Cuidado e
manutenção com plantas e jardins; Coleta e reciclagem de lixo e detritos; Receber e organizar o
material de limpeza e produtos alimentícios, em locais próprios e adequados; Limpeza de pisos,
tapetes, móveis e objetos diversos. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças,
vasos e pias. Transporte de móveis, máquinas e utensílios. Uso e cuidados com materiais de limpeza e
higiene, detergente, desinfetante e defensivo;
Preparo e distribuição de alimentos nas repartições públicas.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço
público e de servidores públicos municipais.
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ASSISTENTE DE CRECHE
Conhecimentos Específicos:
Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho pedagógico. Fundamento de Currículo. Perspectivas
metodológicas. Planejamento e gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem.
Teorias da aprendizagem. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social da educação infantil; Educar e cuidar; A
organização do tempo e do espaço na educação infantil; A documentação Pedagógica (planejamento,
registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância,
dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições de educação infantil
como espaço de produção das culturas infantis; Parâmetros nacionais de qualidade para a educação
infantil. Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
COVEIRO
Conhecimentos Específicos:
Noções de higiene e limpeza; Destinação do lixo; Equipamentos para a segurança e higiene; Normas de
segurança; Noções básicas sobre auxílio nos trabalhos ligados à área de construção civil (ajudante de
pedreiro), na utilização de construção de covas, sepulturas e túmulos em alvenaria. Noções específicas
de conservação de cemitérios e capelas mortuárias e de demais dependências; Noções básicas sobre
Primeiros Socorros; Ética Profissional.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho. Ética profissional.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
GARI
Conhecimentos Específicos:
Noções de limpeza pública: varrição, conhecimentos sobre Lógica, Ecologia e Meio Ambiente; Técnicas
de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; Simbologia de Produtos Químicos e seus perigos;
Noções de higiene pessoal, de cuidados com os equipamentos, utensílios e ambiente de trabalho;
Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento; Normas de conduta.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 – Centro
Coração de Maria - Bahia
CEP: 44250-000
CNPJ: 13.883.996/0001-72 Tel.: (75) 3248.2489

GUARDA MUNICIPAL
Conhecimentos Específicos:
Noções básicas de atendimento ao público; Noções básicas de segurança; Equipamentos e materiais
utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal,
ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho,
conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de guarda municipal;
Noções sobre segurança patrimonial e Predial; O município e a sua segurança patrimonial;
Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita da presença de pessoas
estranhas etc... Funções, Técnicas e Procedimentos da Guarda Municipal; Violência, Crime e Controle
Social; O Papel das Guardas Municipais e a Gestão Integrada de Segurança Pública em nível Municipal;
Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.
Sistema Nacional de Trânsito (art.5º e art.6º), Resolução 145, de 21/08/2003, Resolução 166,
15/09/2004, e; Resolução 142, de26/03/2003; da Composição e da Competência do Sistema Nacional
de Trânsito (art.7º ao art. 25); Das Normas Gerais de Circulação e Conduta (art.26 ao Art. 71); Da
Sinalização de Trânsito (art.80 ao art. 90); Dos Veículos (art.96 ao art. 139); Da Habilitação (art.140 ao
art. 160); Das Infrações (art.161 ao art. 255); Das Penalidades (art.256 ao art.279); Processo
Administrativo (art.280 ao art. 290), e; Crimes de Trânsito (art.291 ao art. 312). Composição e
competências; Educação para o Trânsito; Sinalização de Trânsito; Infrações, Penalidades e Medidas
Administrativas;
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
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