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ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 

 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. 
Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de 
palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Ortografia. 
Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de 
pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Compreensão e interpretação 
de textos. 
 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. 
Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de 
palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Sintaxe. Concordância 
Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. 
Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de 
Linguagem. Fonologia. 
 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR  

 
Compreensão e interpretação de textos literários e não literários. Reconhecimento de traços 
característicos da linguagem falada e da linguagem escrita. Tipologia textual. Paráfrase, 
perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de vocábulos. Processos de coesão 
textual. Elementos de coesão textual: artigos, numerais, pronomes, conjunções, expressões 
sinônimas e antônimas. Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. 
Concordância Nominal e Verbal. Discurso Direto e Indireto. Regência. Estrutura, formação e 
representação das palavras. Ortografia oficial. Pontuação. Crase. Acentuação Gráfica. Conotação 
e Denotação. 

 
 

MATEMÁTICA ELEMENTAR 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 

 
Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Dobro. Divisão. Mínimo Múltiplo 
Comum. Máximo Múltiplo Comum. Sistema métrico decimal. Medidas de massa, medidas de 
comprimento e medidas de tempo; O Conjunto dos Números Naturais. Potenciação, Regras e 
Propriedades. Frações e Números Racionais. Situações Problemas. Expressão Numérica. 
Raciocínio Lógico. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

 
 CARGOS: NÍVEL MÉDIO (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 2 – PÁGINA 10) 

 
Introdução ao Processamento de Dados – Terminologia Básica de Processamento: dados, tipos 
de computadores, hardware, software, periféricos, cursor, estrutura básica do computador, 
unidade de entrada, unidade de saída, unidade de processamento e unidade de memória. 
Memórias: memória R.A. M, memória R.O. M,byte, programa, discos, tipos de discos, CD-ROM, 
drive ou unidade de discos, arquivo, teclado. Windows, Word. Excel e Internet. Aplicativos 
Básicos. Aplicativos do Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Configuração 
de impressoras. 
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 4 – PÁGINA 11) 

 
Componentes de hardware e software de computadores. Microsoft Windows 8 e 10 em 
português: Conhecimentos básicos. Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas. Processador de texto (MS 
Word e BrOffice.org Writer). Edição e formatação de textos (operações do menu: Formatar, 
Inserir tabelas, Exibir-cabeçalho e rodapé, Arquivo - configurar página e impressão, 
Ferramentas-ortografia e gramática). Planilhas eletrônicas (MS Excel e BrOffice.org Calc). Edição 
e formatação de células, manipulação de fórmulas matemáticas elementares, filtros, seleções e 
ordenação. Editor de Apresentações (MS PowerPoint e BrOffice.org Impress). Uso de slide 
mestre, formatação e transição de slides, inserção de objetos (som, imagem, links). Conceitos 
básicos de proteção e segurança, realização de cópias de segurança (backup), vírus e ataques a 
computadores.  Conceitos básicos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, World Wide 
Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web, correio 
eletrônico.  
 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 6 – PÁGINA 12) 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96. Função social da escola. 
Escola e Família. História do pensamento pedagógico brasileiro: teoria da educação, diferentes 
correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Projeto político pedagógico. Gestão 
Democrática na escola; Avaliação institucional da escola: diagnóstico e intervenção, qualidade do 
ensino. Planejamento, planos e projetos educativos; Estratégias e metodologias de ensino; 
Avaliação da Aprendizagem; Teoria e prática na organização curricular: contextualização, 
interdisciplinaridade e transversalidade: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e 
pluralidade cultural. 
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LEGISLAÇÃO DO SUS  

 
 CARGOS: NÍVEL MÉDIO (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 3 – PÁGINA 11) 

 
1 Sistema Único de Saúde (SUS). 1.1 princípios, diretrizes, estrutura e organização. 1.2 Políticas 
de saúde. 1.3 Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de 
saúde. 1.4 Níveis progressivos de assistência à saúde. 1.5 Sistema de planejamento do SUS. 1.5.1 
Planejamento estratégico e normativo. 1.6 Direitos dos usuários do SUS. 1.7 Participação e 
controle social. 1.8 Ações e programas do SUS. 1.9 Legislação básica do SUS. 
 
 CARGOS: NÍVEL SUPERIOR (SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 5 – PÁGINA 12) 

 
1 Sistema Único de Saúde (SUS). 1.1 princípios, diretrizes, estrutura e organização. 1.2 Políticas 
de saúde. 1.3 Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de 
saúde. 1.4 Níveis progressivos de assistência à saúde. 1.5 Sistema de planejamento do SUS. 1.5.1 
Planejamento estratégico e normativo. 1.6 Direitos dos usuários do SUS. 1.7 Participação e 
controle social. 1.8 Ações e programas do SUS. 1.9 Legislação básica do SUS. 
 
 

ATUALIDADES 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, 
tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, 
segurança, religião, cultura, artes e literatura e suas vinculações históricas do Brasil e do Mundo. 
Observação: Somente serão considerados os assuntos atuais ocorridos até o dia anterior do 
lançamento do edital. 
 
 CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, 
tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, 
segurança, religião, cultura, artes e literatura e suas vinculações históricas do Brasil e do Mundo. 
Observação: Somente serão considerados os assuntos atuais ocorridos até o dia anterior do 
lançamento do edital.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Redação oficial:  aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância 
dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências e 
documentos oficiais. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, 
arquivamento, registros, tramitação   de   documentos, cadastro, tipos   de   arquivos, 
organização   e   administração   de   arquivos. Legislação: art.18 a 42, 156 e 194 a 232 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei   
Federal   n°   8.666/1993.   Lei   Federal   n°   10.520/2002.   Lei   Federal   nº 8.429/1992.    Lei    
nº.    9.784/99.    Noções    de    Direito Administrativo:    poderes    da    administração 
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(características, poder   vinculado   e   discricionário, poder   regulamentar, poder   disciplinar, 
poder hierárquico, poder de polícia); ato administrativo (conceito, elementos, mérito 
administrativo, atributos, classificação, formação e efeitos, extinção).  Ética Profissional.  
Conhecimentos básicos de informática: conceitos básicos, componentes funcionais de 
computadores.  Conceitos básicos do sistema operacional Windows.   Noções   dos   ambientes   
Microsoft   Office   e   BR   Office.   Conceitos   relacionados   à   Internet. Navegadores.  Correio 
eletrônico.  Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, 
apresentações   e   gerenciadores   de   banco   de   dados.   Conceitos   de   organização   e   de 
gerenciamento de arquivos e pastas. Segurança da informação. 
 
 

  CARGO:  ASSESSOR JURÍDICO  

DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da 

Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos 

da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das 

finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade 

econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. 

Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, 

prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer; 

obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das 

obrigações de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, 

novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em 

geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; 

extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da ação, classificação. 

Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; pressupostos 

processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos da 

relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido: 

petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de 

pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção; 

exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa 

julgada. IV DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. 

Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração 

tributária. V DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. 

Contratos administrativos. Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. 

Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da 

administração pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. 

Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. 

Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O 

empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do 

contrato de trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e 

interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso 

prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho. Lei 

8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 

2005. 
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  CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei 

de Criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e 

Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 

31 sociais O papel do assistente social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; 

Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com 

comunidades Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 

ensino e no Conselho Tutelar Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho. Ética no serviço público. Estatuto do Idoso.  

 
  CARGO: DENTISTA 

Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre 

terapêutica Odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em odontologia. 

Controle Químico Mecânico de placa dental. Emergências Médicas em Odontologia. Bioética em 

Odontologia. Código de Ética Odontológica. SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – 

Lei 8.080 e Lei 8.142. Norma Operacional Básica do SUS. Norma Operacional de Assistência a 

Saúde. Programa de Saúde da Família. Promoção de saúde. Epidemiologia dos problemas bucais. 

Índices e indicadores. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais. Flúor: 

Uso, Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. Educação em saúde bucal. 

Política de saúde. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de Prevenção de Leavell e Clark. Níveis 

de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. Fatores etiológicos da doença cárie. 

Dinâmica do desenvolvimento da lesão de cárie. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. 

Prevenção em Odontologia: Prevenção à cárie dentária e à doença periodontal. Uso racional de 

fluoretos em Odontologia. Farmacocinética do Flúor. Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas 

e Fissuras. Controle mecânico da placa bacteriana - Técnicas de escovação - Controle químico da 

placa bacteriana - Clorexidina - Educação e motivação em Saúde Bucal. Cirurgia Odontológica: 

Anestesia local em Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. Exodontias. Remoção de 

dentes inclusos e/ou impactados. Biópsias. Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. 

Antibióticos. Anti-hemorrágicos. Dentística: Dentística não restauradora: tratamento da doença 

cárie. Cimento de Ionômero de Vidro: Indicações e contraindicações. Vantagens e desvantagens. 

Técnica de aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas de 

aplicação. Amálgama: Ligas para Amálgama. Principais características. Tática operatória. 

 

 CARGO: ENFERMEIRO  

Ética, deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e 

epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 

Sistematização da assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em 

todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do 

cuidar em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, 

adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis. 

Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências. Processo do cuidar em 

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde 
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da Família e atendimento domiciliar. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Enfermagem em 

centro de material e esterilização. Programa Nacional de Imunização. Normas e Diretrizes do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde 

da Família - PSF. Diretrizes Operacionais do PACS. Objetivos do SUS: atribuições, doutrinas e 

competências. Princípios que regem a organização do SUS.Ética Profissional. 

 
  CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO  

Solos:  Capacidade  de  uso. Adubação. Conservação.  Água  no  solo. Interpretação  de  análise.  

Clima. Climas do Brasil. O clima em relação às plantas. Balanço hídrico. Plantas: Nutrição das 

plantas. Ecologia vegetal. Mecanização:  Preparo do solo (sequência  de  trabalho  e  

equipamento  adequado).  Aradura  e  dragagem. Plantio  e  tratos  culturais. Aplicação  de  

defensivos. Colheita  (sistemas  mecânicos).  Economia  Rural: Planejamento   agrícola   e   

elaboração   de   Projetos. Avaliação   de   custos   e   rentabilidade   agrícola. Administração  

rural.  Sementes e  Mudas:  Embriologia  da  semente. Formação e  conceito  funcional  de 

semente. Colheita,  secagem  e  beneficiamento  de  sementes. Armazenamento  de  sementes. 

Produção  de sementes  e  mudas.  Doenças  e  pragas  de  plantas  cultivadas.  Controle  de  

doenças  e  pragas. Defensivos agrícolas e seu uso adequado. 

 
  CARGO:  FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de 

compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; 

armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; 

aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento 

Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, 

Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em 

farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de utilização de 

medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética 

Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de 

concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de 

medicamentos; estabilidade de medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; 

formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos 

biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de fármacos; aspectos 

técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em 

farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações 

medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e 

fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; 

farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso 

central, autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de medicamentos; produtos 

para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos. 
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 CARGO: FISCAL SANITÁRIO  

Alimentos:  Boas  práticas  para  serviços  de  alimentação.  Normas  para  promoção  e  proteção  
da  saúde  no estado.  Padrões  microbiológicos  sanitários  para  alimentos.Procedimentos  
básicos  para  o  registro  e dispensa  da  obrigatoriedade  de  registro  de  produtos  pertinentes  
à  área  de  alimentos.  Normas  para  as categorias  de  alimentos  e  embalagens  isentos  de  
registro  sanitário  e  as  categorias  de  alimentos  e embalagens com obrigatoriedade de registro 
sanitário. Farmácia: Vigilância Sanitária - Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos. Boas Práticas Farmacêuticas  para  o  
controle  sanitário  do  funcionamento,  da  dispensação  e  da  comercialização  de produtos e da 
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Regulamento Técnico sobre 
substâncias  e  medicamentos  sujeitos  a  controle  especial.  Controle  sanitário  do  comércio  de  
drogas, medicamentos,  insumos  farmacêuticos  e  correlatos.  Condições  para  o  
funcionamento  de  empresas sujeitas  ao  licenciamento  sanitário  e  o  registro,  controle  e  
monitoramento,  no  âmbito  da  vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei Nº 6360 de 
23 de setembro de 1976 e da outras providências. Serviços  de  saúde:  Condições  para  a  
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o funcionamento  dos  serviços  
correspondentes.  Ações  de  controle  de  infecção  hospitalar  no  país.  Os requisitos  de  boas  
práticas  de  funcionamento  para  os  serviços  de  endoscopia  com  via  de  acesso  ao 
organismo por orifícios exclusivamente naturais. Regulamento Técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde. Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Requisitos de 
boas práticas para o processamento de  produtos  para  saúde.  As  medidas  para  redução  da  
ocorrência  de  infecções  por  Micobactérias  de Crescimento  Rápido - MCR  em  serviços  de  
saúde.  Regulamento  técnico  que  estabelece  as  diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raio – x diagnósticos em todo 
território nacional. Exigências para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, 
seu licenciamento, fiscalização e controle. 
 
 
 CARGO: FISIOTERAPEUTA  

Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – 

fototerapia hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação 

vertebral. Fisioterapia em traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. 

Fisioterapia Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. 

Fisioterapia em Cardio-vascular; Amputação; Prótese e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em 

Pneumologia: Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência 

respiratória aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório; Avaliação Fisioterápica do 

paciente crítico; Ventilação Mecânica. isioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de 

Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente 

do trabalho. Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade 

(RBC). Ética e legislação profissional. 
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  CARGO: GUARDA MUNICIPAL  

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil -1988:  1.1.  Título  I;  1.2.  Título  II  Capitulo  
I/Art.  5º: Dos  Direitos  e  Deveres  individuais  e  coletivos.  Lei  Federal  nº.  8.069  de  
13.07.1990 - Estatuto  da criança  e  do  adolescente -ECA;  Lei  Federal  nº.  9.503/1997 - Código  
de  Trânsito  Brasileiro;  Lei Federal  nº.  10.741  de  01/10/2003 - Estatuto  do  Idoso;  Lei  
Federal  nº.  10.826  de  22.12.2003 - Estatuto do Desarmamento; Lei Federal nº. 11.340 de 
07.08.2006 - Estatuto da Mulher (Lei Maria da Penha);  Lei  Federal  nº.  12.288  de  20/07/2010 
- Estatuto  da  Igualdade  Racial.  Noções  De  Direito Administrativo. 
 
  CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 

Políticas públicas  de  saúde  no  Brasil.  Situação  de  saúde  da  população.  Indicadores  de  nível  

de  saúde  da população.  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Atenção  Primária  à  Saúde  (APS).  

Legislação  e  Ética  Médica: relação   médico - paciente.   Erro   médico.   Exame   e   Diagnóstico   

Clínico   Prontuário   médico.   Consulta ambulatorial. Saúde materno - infantil. Saúde da mulher. 

Saúde do trabalhador. Saúde ocupacional. Saúde ambiental.  Controle de  doenças  crônico - 

degenerativas  Acidentes  e  violência.  Acidentes  por  animais peçonhentos.   Vigilância   

epidemiológica.   Noções   clínica,   terapêutica   e   preventiva   das   principais patologias. 

Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação de   

doenças, atestado   Doenças   de   Notificação   Compulsória, prevenção,   diagnóstico   e   

tratamento. Alcoolismo  e  tabagismo.  Planejamento  familiar.  Métodos  contraceptivos.  

Aleitamento  materno.  Bioética. Epidemiologia,  clínica,  terapêutica  e  prevenção  das  seguintes  

patologias:  Enfermidades  do  estômago  e esôfago:    Síndromes    dispépticas.    Úlcera    péptica.    

Gastrites.    Câncer    Gástrico.    Esofagites.    Doença diverticular.  Hemorragias  gástricas.  

Neoplasias  do  estômago.  Enfermidades  dos  intestinos:  Transtornos diarréicos.   Cólon   

Irritável. Parasitoses   intestinais.   Diverticuloses.   Apendicite.   Neoplasias   do   colo. 

Enfermidades do pâncreas mais comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias 

biliares: Cirrose. Hepatite.  Colelitíase.  Colecistite.  Icterícias.  Neoplasias  do  fígado.  

Enfermidades  do  aparelho  circulatório: cardiopatia  isquêmica.  Infarto  agudo  do  miocárdio.  

Insuficiência  cardíaca.  Arritmias.  Cardiopatias  oro-valvulares;   Arteriosclerose.   Hipertensão   

Arterial.   Cor   Pulmonale.   Insuficiência  Venosa.   Insuficiência arterial    periférica.    

Tromboflebite.    Enfermidades    respiratórias:    insuficiência    respiratória.    Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. 

Neoplasias pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. 

Cistites. Insuficiência  renal.  Glomerulonefrites.  Enfermidades  do  sistema  nervoso  central:  

Acidentes  Vasculares Cerebrais.    Doença    de    Parkinson.    Meningites.    Neuropatias.    

Epilepsia.    Vertigens.    Enfermidades hematológicas: anemias. Leucemias. Linfomas. 

Enfermidades metabólicas e endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo.   Hipotireoidismo.   

Hipoglicemias.   Obesidade.   Gota.   Dislipidemias.   Hipovitaminoses. Desnutrição.   Câncer   da   

Tireoide.   Doenças   sexualmente   transmissíveis:   DST,   SIDA.   Enfermidades Reumáticas:   

Artrite   Reumatóide.   Febre   Reumática.   Lupus   Eritematoso   Sistêmico.   Esclerodermia. 

Osteoporose. Dor lombar. Lesões por Esforços Repetidos - LER. Enfermidades Infecciosas mais 

comuns na prática clínica. Enfermidades psiquiátricas mais comuns na prática clínica. 

Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. Dermatites. Dermatoses. Eczema. Urticária. 
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 CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

Lei nº 9503/97 e atualizações até dezembro de 2009 (CTB – Código de Trânsito Brasileiro): Das 
normas gerais de circulação e conduta, Da sinalização de Trânsito, Do registro de veículos, Do 
licenciamento, Da condução de escolares, Da habilitação, Das Infrações, Das penalidades, Das 
medidas administrativas, Do processo administrativo, Dos crimes de trânsito. Noções de 
Primeiros Socorros. Conhecimentos básicos em mecânica de automóveis. Manutenção e limpeza 
de veículos. 
 

  CARGO: NUTRICIONISTA  

Alimentos: conceito, classificação e composição química. Microbiologia dos Alimentos. 
Técnica dietética: pré preparo, preparo, distribuição dos alimentos e aspectos 
organolépticos. Planejamento, análise e avaliação de cardápios nos ciclos da vida (infância, 
adolescência, adulto e idoso). Logística e suprimentos: previsão para compras, estoque, 
política de compras, custo, recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios e 
materiais de limpeza. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, 
organização, direção e controle. Controle higiênico-sanitário em Serviços de Alimentação e 
Nutrição. Boas práticas de fabricação e higiene dos alimentos. Educação Alimentar e 
Nutricional. Avaliação Nutricional: diagnóstico, monitoramento do estado nutricional nos 
ciclos da vida (infância, adolescência, adultos e idoso) e métodos de avaliação diretos e 
indiretos do estado nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional. Epidemiologia e 
tratamento dietoterápico das doenças crônicas não transmissíveis: obesidade, diabetes, 
hipertensão e dislipidemias. Epidemiologia e intervenção das carências nutricionais: 
desnutrição enegéticoprotéica, anemia por deficiência por ferro, hipovitaminose A, distúrbio 
por deficiência do Iodo. Análise Sensorial: testes afetivos. Legislação: Lei n° 11.947 de 16 de 
junho de 2009. Resolução CD/FNDE n° 38, de 16 julho de 2009. Resolução CD/FNDE n° 67, 
de 28 de dezembro de 2009. Código de Ética – Resolução CFN n° 334/2004. Resolução CFN 
n° 465, de 25 de agosto de 2010. Portaria Interministerial n° 1010, de 08 de maio de 2006. 
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 
 
  CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS - AOSD 

 
Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Utilização de materiais na limpeza, 
desinfecção e preservação de ambientes; Cuidados na utilização e consumo de água; Arrumação 
de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade; Noções sobre serviços de 
copa, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação. 
 
 CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação 
Infantil. Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada  a 
Educação Infantil; Projeto Político Pedagógico. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. 
A escola em seu contexto social. O ensino público no ensino fundamental e médio. A questão da 
qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A criança - seu desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-aluno). 
Os grupos dos alunos. O ensino e aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O 
planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem visa aprender, como ensinar, como 
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avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). 
Políticas Educativas, organização escolar e descentralização. Currículos e o aprender a viver juntos. 
Convivência e pluralismo. O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; 
Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Alfabetização e letramento. Teorias da aprendizagem.  
 
 CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – (1º AO 5º ANO) 

 
Educação na Legislação Brasileira atual; Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8069 de 

13/07/90); Processo de Ensino e Aprendizagem; Relações entre Educação, Escola e Sociedade.  

Geografia: Noções de tempo e espaço na Geografia: o tempo da natureza e o tempo das 

sociedades. A Geografia do mundo industrializado: a regionalização dos blocos de países ricos 

(Europa, Ásia, América do Norte). A nova ordem mundial para o século XXI. Desenvolvimento e 

subdesenvolvimento. Exclusão social. Cidade, metrópoles e industrialização brasileira. Exclusão 

e pobreza no Brasil. História: História do Brasil e do mundo: A Descoberta e a Colonização do 

Brasil. Os movimentos coloniais e a vinda da Família Real para o Brasil. A Independência do 

Brasil. A República no Brasil. História Geral: Os povos primitivos. Os primeiros povos, a 

formação das cidades. As Civilizações Greco-Romanas. As duas Guerras Mundiais. Ciências: Meio 

físico: ar, água, solo. Preservação da natureza. Seres vivos: animais e vegetais. Corpo humano: 

sistemas e higiene corporal. Ecologia: importância, conceitos básicos, ecossistema e seu 

equilíbrio. Relações entre os seres vivos e o ambiente. Conhecimentos Gerais: Eventos da 

Atualidade do Brasil e do mundo. 

 
  CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º - LÍNGUA PORTUGUESA  

Uso, descrição e análise de estruturas da Língua Portuguesa: Fonética e Fonologia; 

Morfossintaxe; Semântica; Léxico; Ortografia; Pontuação. Estilística (Figuras de linguagem). 

Funções da linguagem. Noções de linguística. Variação linguística e ensino de Língua Portuguesa. 

Noções de gêneros textuais. Leitura, compreensão e interpretação de textos de gêneros diversos. 

Análise literária, Estilos de época e Gêneros literários. Teoria Literária: Conceito de Literatura; 

Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; 

Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; 

Modernismo; Tendências Contemporâneas 

 

 CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º - MATEMÁTICA 

Conhecimento   matemático:   características;   o   papel   da   Matemática   no   ensino   

fundamental;  Matemática  e   os   Temas  transversais;   aprender   e  ensinar  Matemática  no  

ensino  fundamental; objetivos,  conteúdos  e  avaliação  em  Matemática;  orientações  didáticas  

para  ensinar  Matemática. Álgebra:  conjunto – conjunto  numérico;  funções  do  1º  e  2º  grau;  

função  exponencial;  função logarítmica;  progressões  aritméticas  e  geométricas;  matrizes;  

determinantes;  sistemas  lineares, análises combinatórias; probabilidade; números complexos; 

equações polinomiais. geometria: plana, analítica;.    trigonometria:    circunferência    ;    funções    

trigonométricas    matemática    financeira: porcentagem, juros simples e juros compostos. 

cálculo: limite, derivada e integral 
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  CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º - HISTÓRIA 

A Pré - história brasileira; O Ameríndio brasileiro; Formas de resistência e trocas culturais dos 

índios e negros africanos; Escravidão africana na África e no Brasil; O Brasil antes da colonização 

(Período Pré - Colonial);   Administração  Colonial   e   Poderes   Locais;  Exploração   colonial:   

Açúcar,   Pecuária, Drogas  do  Sertão,  Mineração;  Rebeliões  Nativistas  e  Coloniais;  Período  

Joanino  (1808-1821)  e Proclamação  da  Independência:  Limitações  do  Brasil  independente;  

Guerras  de  independência, reconhecimento  do   Brasil   independente;   Período  Regencial - 

Revoltas   do   Período;  2º   Império - Questão   Christie   (1861 - 1864),   Guerra   do   Paraguai   

(1864 - 1870),   café,   imigração,   tentativa   de industrialização Era Mauá e Tarifas Alves 

Branco; República da Espada: Tentativa de Industrialização (Política  econômica  de  Rui  

Barbosa);  República  das  Oligarquias:  Política  dos  Governadores,  Guerra de Canudos (1896 -

1897), Revolta do Contestado (1912 - 1916), Coronelismo, Revolução de 1930; Era de  Vargas:  

1930  e  1945  e  Governo  Constitucional  de  Vargas  (1951 -1954);  Populismo  Democrático: 

Dutra,  Café  Filho,  Juscelino  Kubitschek,  Jânio  Quadros  e  João  Goulart;  Governos  militares:  

Ernesto Geisel  (1977-1985),  Pró-Álcool  e  Acordo  Nucelar  Brasil  Alemanha;  História  Geral:  

A  infância  da  humanidade:  A  Pré-História;  A  Antiguidade  Oriental:  Os  Hebreus  e  sua  

herança;  A  Antiguidade Clássica: Grécia - Período Clássico (séculos V e IV a.C), Roma -República 

(509-27 a.C.); A Idade Média: feudalismo,  sociedade  feudal - as  três  ordens,  teocentrismo  

cristão,  expansão  árabe  e  sua  herança. Cruzadas,   cidades   e   comércio;   Idade   Moderna:   

Absolutismo,   Expansão   Marítima - Inicio   da Globalização/Mundialização,   Renascimento,   

Reforma   Protestante   e   Contra   Reforma   Católica;   O Iluminismo:  a  razão  como  explicação  

da  realidade,  as  revoluções  burguesas -Revolução  Gloriosa 1688 -Inglaterra,  Independência  

dos  EUA - 1776  e  a  Revolução  Francesa - 1789;  Revolução Industrial - 1ª  Revolução  

Industrial  1763 - Inglaterra;  O  mundo  contemporâneo:  Imperialismo - expansão  da  

industrialização  entre  os  países  centrais;  Os  Liberalismos  (Político  e  Econômico)  e  a novas  

doutrinas  sociais;  1ª  Guerra  Mundial  (1914 - 

1918);  Período  Entre  Guerras  (1919 - 1939): Ascensão  no  Nazi-fascismo,  Crise  de  1929-

Quebra  da  Bolsa  de  Nova  Iorque;  2ª  Guerra  Mundial (1939-1945); Consequências da 

Globalização. 

 

 CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º - LÍNGUA INGLESA  

Conhecimento em Inglês: importância social; aprender e ensinar Inglês na Educação Básica; 

orientações didáticas para a aprendizagem de Inglês; blocos temáticos e conteúdos no ensino de 

Inglês. Pronouns; Verbs; Genitive; Nouns (Plural – General Rule, Plural-Irregular Case); – 

Adjective; Verb “To Have”; Prepositions; Análise e interpretação de textos. 

 
 

 CARGO: PSICÓLOGO 

A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências 
teóricas. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do 
psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seu métodos de trabalho. 
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas 
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psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental. Psicologia do 
Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia Familiar – Criança e Adolescente. 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS. Psicologia Institucional e processo 
grupal. Código de Ética profissional do Psicólogo. Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida 
psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos 
resultados. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, 
cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adultos. Psicodiagnóstico. Psicossomática. Teorias 
da Personalidade. Direitos e deveres do profissional: ética, cidadania e relacionamento 
interpessoal. 
 

 CARGO: QUÍMICO INDUSTRIAL 

Química geral e inorgânica: Ligações químicas. Ácidos e bases. Química descritiva dos elementos 

representativos. Química de coordenação. Físico-química. Termodinâmica. Equilíbrio e Cinética 

Química. Química orgânica: correlação entre estrutura e propriedades químicas e físicas dos 

compostos orgânicos. Grupos funcionais e suas propriedades. Estereoquímica. Reações 

orgânicas e seus mecanismos. Química analítica: química analítica quantitativa, química analítica 

qualitativa, análise gravimétrica, análise volumétrica, tratamento estatístico de dados, 

fundamentos de Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5, 152, de 21/10/1966 

espectroscopia, técnicas espectroscópicas (espectroscopia de infravermelho, absorção atômica, 

emissão atômica), técnicas cromatográficas (cromatografia em camada delgada, cromatografia 

gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência), espectrometria de massas. Análises de 

agrotóxicos e afins. Análises de fertilizantes, corretivos, inoculares, estimulantes ou 

biofertilizantes à agricultura. Análises de resíduos e contaminantes. Análise de bebidas e 

vinagres. Análise de alimentos para animais. Análises de alimentos de origem animal. Validação 

de métodos de análise. Sistemas de gestão da qualidade: requisitos gerais para a competência de 

laboratórios de ensaio e calibração. Química ambiental. 

 

  CARGO: TECNICO AGRICOLA 

Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de irrigação, adubação com 
matéria orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais culturas. 
Armazenamento e conservação dos grãos. Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensores 
agrícolas. Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio e 
colheita, funções gerais; técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. 
Agricultura Sustentável. Boas Práticas Agrícolas. Defesa e Sanidade vegetal. Fisiologia Vegetal. 
Flores e Plantas ornamentais. Fruticultura. Genética e Melhoramento vegetal. Grãos, Fibras, 
Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo Agrícola. Irrigação e Drenagem. Pós-colheita. 
Reprodução Vegetal. Semente. Sistemas de Produção Vegetal. Trato Cultural. Agricultura de 
Precisão. Armazenamento e Transporte. EMBRAPA. Formação de pastagens. Noções de 
aproveitamento da água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções elementares de 
Biologia: botânica, nutrição, elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos 
vegetais; classificação das forrageiras; Criação de Bovinos; Zoologia; Seleção e Reprodução 
Animal; Bovinocultura; Equinocultura; Medidas Rurais. 
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 CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

O exercício profissional Técnico de enfermagem. Conhecimentos de biossegurança. Código de 
Ética profissional. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano. 
Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais (fezes, urina, sangue, catarro). Rotina, 
funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para esterilização e 
desinfecção de materiais. Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica de 
administração e infusão de medicamentos. Noções de efeitos colaterais e adversos de 
medicamentos. Fundamentos e técnicas de enfermagem. (Sinais vitais; antropometria; técnicas 
de restrições de pacientes; bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: 
drogas, soluções, cuidados, efeitos colaterais, técnicas preparo e administração; cuidados de 
enfermagem nos atendimentos de urgência: hemorragia, ferimento choque, queimaduras, 
parada cardio-respiratória, envenenamento e mordeduras de animais, fraturas, luxações, perda 
de consciência; transporte de acidentados; pacientes psiquiátricos; desmaios. Rotina de 
imunização (calendário básico de vacina). Noções de vigilância epidemiológica e sanitária. 
 
  CARGO: AUXILIAR  DE SAÚDE BUCAL 
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de 
saúde bucal em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em 
saúde bucal coletiva; recursos humanos em saúde coletiva; legislação e atribuições do THD; 
modelo de atenção em saúde bucal; epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; 
anatomia dental e funcionamento do corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; 
Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais; flúor: forma de 
utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; principais afecções da cavidade 
bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do THD na 
periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no 
atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção 
individual, processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, esterilização e 
manutenção de cadeia asséptica. 
 
  CARGO: AUXILIAR  DE SAÚDE BUCAL 
1. Teoria do turismo: conceitos, modelos e sistemas. 2. Políticas públicas de turismo. 3. Divisão 
do tempo moderno. 4. Funções do lazer (descanso, divertimento e desenvolvimento). 5. 
Animação turística. 6. Conceitos básicos: de lazer, recreação e turismo, diferenças entre as áreas 
de conhecimento. 7. Laboratório de recreação: atividades recreativas, confecção de relatórios 
sobre as atividades desenvolvidas (objetivo, materiais utilizados, desenvolvimento da atividade 
e encerramento). 8. Tipologia de eventos (congressos, seminários, fóruns, feiras, workshop etc.). 
9. Classificação dos eventos (investigatória, promocional, social, institucional, corporativos). 10. 
Caracterização dos eventos. 

 
 CARGO: VIGIA 

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do 
serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra 
danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 
Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com 
os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos 
e deveres do servidor público. Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Sugestão Bibliográfica: Manuais pertinentes à atividade. 
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CARGO: TURISMÓLOGO  

1. Teoria do turismo: conceitos, modelos e sistemas. 2. Políticas públicas de turismo. 3. 

Divisão do tempo moderno. 4. Funções do lazer (descanso, divertimento e 

desenvolvimento). 5. Animação turística. 6. Conceitos básicos: de lazer, recreação e 

turismo, diferenças entre as áreas de conhecimento. 7. Laboratório de recreação: 

atividades recreativas, confecção de relatórios sobre as atividades desenvolvidas 

(objetivo, materiais utilizados, desenvolvimento da atividade e encerramento). 8. 

Tipologia de eventos (congressos, seminários, fóruns, feiras, workshop etc.). 9. 

Classificação dos eventos (investigatória, promocional, social, institucional, 

corporativos). 10. Caracterização dos eventos 


