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Seriedade, compromisso e competência

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

QUADRO 1 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. 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.
MATEMÁTICA BÁSICA (05 QUESTÕES)
Noções básicas de matemática, relacionadas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de
numeração. Múltiplos e divisores. Operações com números naturais, decimais e fracionários. MMC. MDC.
Regra de três simples. Noções de lógica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO CÓD. 101: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS: Conhecimentos sobre a limpeza de
ambientes nas repartições públicas municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de
trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza de pisos, assoalhos, paredes,
tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e
orgânicos para execução das limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza,
inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e proteção individual (EPI); conhecimentos de serviços
de copa (preparação de café, chás, chimarrão); conhecimentos relacionados ao programa de alimentação
escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de
produtos alimentícios; formas e procedimentos para servir (café, chás, água, chimarrão) no ambiente de
trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, coleta e destino adequado; Guarda
e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes
internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e
conhecimentos acerca dos serviços de copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação
escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza de dependências sanitárias,
pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática;
CARGO CÓD. 102: 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.
Atribuições do Vigia. Equipamentos de proteção individual (EPI),
CARGO CÓD. 103: MOTORISTA CATEGORIA B: Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito.
Normas gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar,
estacionar, classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas.
Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, a educação
para o trânsito, processo habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das
categorias de habilitação. IPVA, DPVAT. Penalidades. Infrações. Crimes de trânsito. Disposições finais e
transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições. Anexo II do CTB Sinalização. Direção defensiva: Conceito.
Acidente evitável e acidente inevitável. Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, Causas de acidentes:
imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Tipos de
colisão. Manobras de marca à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrífuga e força
centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Equipamentos de segurança. Inspeção do veículo. Veículo:
equipamentos e acessórios. Primeiros Socorros.
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QUADRO 2 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Acentuação Gráfica.
Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo.
Emprego de tempo e modo verbais. 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. Sintaxe do período simples e composto.
INFORMÁTICA BÁSICA (05 QUESTÕES)
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e
segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos
de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais
aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO CÓD 104: AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo;
técnicas e métodos de arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros
informatizados; elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções de estoque.
Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas e de escritório.
Cadastro e licitações. Rotinas das áreas administrativa e financeira. Organismos e autarquias públicas. Noções
de Administração Pública. Noções sobre funcionamento dos bancos e cartórios. Gestão da qualidade: análise
de melhoria de processos. Gerenciamento e gestão de equipes. Elaboração e manutenção de banco de dados.
Ética profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade no atendimento ao
público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de Comunicação. Correspondência empresarial e
oficial. Formas de tratamento. Abreviações. Documentos. Agenda.
CARGO CÓD. 105: DIGITADOR: Windows 8 E 10: Componentes Da Área De Trabalho; Componentes Das
Janelas; Configuração Do Painel De Controle; Área De Transferência; Executando Uma Aplicação;
Gerenciamento De Arquivos No Windows Explorer; Gerenciamento De Pastas No Windows Explorer;
Gerenciamento De Lixeira; Formatação E Cópia De Discos; Calculadora; Bloco De Notas; Paint; Utilização Da
Ajuda; Sistema De Menus; Atalhos E Ícones. Excel 2010/2012/2016: Atalhos E Barra De Ferramentas;
Formatação De Dados; Seleção De Células; Fórmulas E Expressões Matemáticas; Referências Absolutas E
Relativas; Intervalos Nomeados; Formatação Condicional; Funções De Usuário; Gerenciamento De Arquivos;
Impressão; Vínculos Entre Planilhas; Proteção E Ocultação De Células; Gráficos. Word 2003/2007: Atalhos E
Barra De Ferramentas; Modos De Seleção De Texto; Formatação De Fonte; Formatação De Parágrafo; Inserção
De Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores E Numeração; Tabulação; Quebras; Texto Em Colunas;
Tabelas; Modos De Visualização; Cabeçalho E Rodapé; Numeração De Páginas; Mala Direta; Índices;
Verificação Ortográfica; Localização E Substituição De Texto; Impressão; Modelos.
CARGO CÓD. 106: TÉCNICO AGRICOLA: 1 Uso e conservação dos solos. 2 Adubação em geral. 2.1 Tipos e
classificação de fertilizantes e corretivos. 3 Irrigação e drenagem. 4 Conhecimentos gerais de fitotecnia. 4.1
Grandes culturas anuais. 4.2 Grandes culturas perenes. 4.3 Olericultura. 4.4 Fruticultura. 4.5 Silvicultura. 4.6
Pastagens. 5 Mecanização agrícola. 5.1 Máquinas e implementos agrícolas. 5.2 Regulagem de equipamentos
agrícolas. 5.3 Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. 6 Noções de fitossanidade. 6.1 Identificação
das principais pragas agrícolas. 6.2 Manejo de pragas. 6.3 Uso correto de agrotóxicos. 7 Conhecimentos gerais
de zootecnia. 7.1 Bovinocultura. 7.2 Avicultura. 7.3 Ovinocultura. 7.4 Caprinocultura. 7.5 Piscicultura. 7.6
Suinocultura. 8 Noções de sanidade animal. 9 Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de
instalações. Noções de segurança no trabalho e de primeiros socorros.
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CARGO CÓD. 107: TÉCNICO DE RAIO-X: Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de órgãos e
aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano, ossos e articulações, crânio, coluna vertebral e membros
superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos circulatório e respiratório e sistema
glandular. fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica Radiológica: Equipamentos de Raios-X. Fatores
radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e computadorizado. Princípios da
tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências especificas e técnicas rotineiras para exames gerais e
específicos. Física atômica elementar, Física das radiações. Eletricidade e eletrônica. Física e eletrônica
aplicada à produção de Raio-X, ampola de Raio-X, transformadores e retificadores. Aparelhos de Raio-X,
equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades físicas dos Raio-X e suas aplicações práticas no campo
de radiologia. - Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das radiações ionizantes, efeitos
biológicos das radiações. Todo Conteúdo programático do Curso de Técnico em Raio-X. (Currículo Básico).
CARGO CÓD. 108: TÉCNICO EM LABORATÓRIO: 1. Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como:
Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, etc. 2. Assepsia e Limpeza de Material de Laboratório. 3.
Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação (microscópio, estufa, balança de precisão e
destiladores). 4. Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação. 5. Conservação de Material Biológico. 6.
Técnicas de Colheitas de Material Biológico. 7. Conservação e Manuseio de Drogas e Produtos comumente
usados em Laboratório. 8. Controle de Estoque de Material utilizado no Laboratório. 9. Material Cirúrgico
comumente usados em Laboratório. 10. Cuidados para evitar acidentes com material químico e biológico.
CARGO CÓD. 109: TÉCNICO DE GESSO: História do gesso. Anatomia básica do aparelho locomotor. Noções
de fisiologia. Introdução à traumatologia: tipos de lesões, fraturas, tratamentos indicados, o papel das
imobilizações nas patologias do aparelho locomotor, patologias ósseas do aparelho locomotor. Indicações
clínicas para imobilizações: prevenção de complicações das imobilizações, riscos e benefícios das
imobilizações, gesso sintético, cuidados na confecção dos aparelhos gessados. Imobilizações articulares:
técnicas, patologias para imobilização em centro cirúrgico, imobilizações improvisadas, imobilizações em
recém natos e crianças. Lei Orgânica de Saúde - Lei 8.080 e 8.142.
CARGO CÓD. 110: TÉCNICO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA: NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO - Arts. 145
a 162 - 155 - Tributos Estaduais, da Constituição Federal com as respectivas Emendas Constitucionais. Tributo:
definição e espécies - impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios (arts. 16 a 85 do
Código Tributário Nacional - Lei nº5.172/1966). Obrigação tributária: principal e acessória. Fato Gerador:
Incidência e não incidência. Isenção. Imunidade. Sujeito ativo. Sujeito passivo. Solidariedade. Capacidade
Tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade Tributária: Disposição Geral. (art. 113 a 128 do Código
Tributário Nacional - Lei nº5.172/1966).
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do Edital de Abertura de Inscrição.
CARGO CÓD. 111: TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 01. Evolução da Enfermagem através da história. 02.
Princípios Éticos. 03. Necessidades básicas do ser humano. 04. Interação do homem com o meio ambiente. 05.
Agentes patogênicos. 06. Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos
de esterilização. 07. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial.
08. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. 09.
Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação,
contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinas de Soros (cadeia
de frio). 11. Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. 12. Unidade de
enfermagem. 13. Central de material. 14. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis,
obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica. 15. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei
nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 17.
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 18. Programa de Controle de Infecção
Hospitalar.
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CARGO CÓD. 112: FISCAL TRIBUTÁRIO: Direito Tributário: conceito, autonomia, natureza, objeto de estudo;
Os recursos públicos: A Receita Pública originária e receita pública derivada, tarifas (preços públicos); O
tributo: conceito, características, natureza jurídica, classificação dos tributos; Espécies de tributos: Impostos,
Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos compulsórios e contribuições sociais; Sistema tributário
nacional: Competência tributária, limitações constitucionais do poder de tributar, repartição da receita
tributária; Legislação tributária: Vigência, Integração, Interpretação e aplicação; Obrigação tributária:
conceito, elementos, capacidade tributária, Domicílio, a solidariedade tributária, Fato gerador, a obrigação
tributária principal e a obrigação tributária acessória; Responsabilidade tributária: Conceito,
Responsabilidade por substituição, Responsabilidade por transferência, as diversas modalidades de
responsabilidade por transferência, responsabilidade por infrações; Crédito Tributário: Constituição,
lançamento tributário, exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, garantias e privilégios do crédito
tributário; Administração tributária: Fiscalização, Dívida ativa e Certidões negativas; Impostos federais,
estaduais e Municipais ( Perfil constitucional, fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e
responsáveis); o Simples Nacional ( Lei complementar nº 123/2006).

QUADRO 3 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA –CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I (SAÚDE)
ASSISTENTE SOCIAL / BIOMÉDICO-FARMACÊUTICO / ENFERMEIRO / FISIOTERAPEUTA / MÉDICO /
NUTRICIONISTA / PSICÓLOGO
LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e
sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e
verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação;
concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação
pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal
indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição,
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão
considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o ponto de vista de sua
participação na estruturação significativa dos textos.
LEGISLAÇÃO DO SUS (05 QUESTÕES)
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho
de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o
regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO CÓD. 113: ASSISTENTE SOCIAL: 1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico‐
metodológico, ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de
hoje. 1.2 Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em
empresas. 1.3 O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e
gestão do trabalho. 2 História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva
e da mundialização do capital. 3 A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social.
3.1 Atuação do assistente social em equipes interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria
e serviço social. 3.3 Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4 Responsabilidade social das
empresas. 3.5 Gestão em saúde e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais
normativos e indicadores. 4 História e constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos relacionados ao
trabalho profissional do Assistente Social. 6 Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas
qualitativas e quantitativas. 7 Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8 Avaliação de programas
sociais.
CARGO CÓD. 114: FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO: Farmacologia Geral: Farmacocinética, Farmacodinâmica,
Receptores e modos de ação. Classes, modos de ação, toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos
e interações medicamentosas de fármacos que atuam no(a): Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso
Central, sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária. Boas
práticas de produção, controle de qualidade, distribuição, dispensação de medicamentos e legislação
pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de Processos e Métodos Analíticos. Legislação
pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: composição química dos alimentos, suas propriedades
nutricionais e funcionais; Análise e controle de qualidade de alimentos; Tecnologia de alimentos
industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por órgãos competentes. Deontologia e
Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional do Farmacêutico; código de Ética do
profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6390, de 23 de setembro de 1976. Lei Federal
nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores Públicos.1 Bioquímica. 1.1 Dosagens
hormonais e de enzimas. 1.2 Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. 1.3 Equilíbrio ácido‐base.
1.4 Propriedades da água. 1.5 Radicais livres. 2 Hematologia. 2.1 Testes hematológicos. 2.2 Automação em
hematologia. 3 Imunologia. 3.1 Alergias. 3.2 Avaliação da função imune. 3.3 Carcinogênese. 3.4 Doenças auto‐
imunes. 3.5 Leucemias. 4 Microbiologia da água e dos alimentos. 4.1 Métodos de análise. 4.2 Parâmetros legais.
5 Microbiologia médica. 5.1 Bacteriologia, virologia e micologia. 6 Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste
de gravidez. 7 Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. 8 Preparo de vidraria, reagentes e
soluções. 9 Preparo de meios de cultura. 10 Equipamentos: princípios e fundamentos. 10.1 Potenciômetros.
10.2 Autoclaves e fornos. 10.3 Microscópios. 10.4 Centrífugas. 10.5 Espectrofotômetros e leitores de Elisa. 10.6
Termocicladores. 10.7 Citômetros de fluxo. 10.8 Filtros, destiladores e purificação de água. 10.9 Cromatografia
e eletroforese.
CARGO CÓD. 115: ENFERMEIRO: Ética e legislação profissional. Conhecimentos sobre assistência a
pacientes; curativos; vacinação e injeções; administração de medicamentos; esterilização de material de
enfermagem; socorros de urgência; higienização de pacientes; elaboração de relatórios; legislação e
regulamento da profissão. Sistema de informação da atenção básica. Processo Atuação do Enfermeiro nos
programas Ministeriais: PNI; Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Pré‐natal. Atenção
à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança e do RN (pré‐termo, termo e pós‐termo). Atenção à Saúde do
Adolescente, Adulto e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis. Tratamento de feridas no domicílio.
Atenção da equipe de enfermagem na vigilância epidemiológica e Sanitária. Administração das assistências de
enfermagem. Assistência de enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças endêmicas.
Indicadores Básicos de Saúde. Controle da dor no domicílio. Intervenções de enfermagem na internação
domiciliar e assistência de enfermagem em domicílio. Visitas Domiciliares. Processo de supervisão e instrução
dos Auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas
relativas aos sistemas cardiovascular, grastro‐intestinal, respiratório, renal, músculo‐esquelético, neurológico
e endócrino.
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CARGO CÓD. 116: 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. Fisioterapia 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.
CARGO CÓD. 117: MÉDICO: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento.
Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde:
princípios de avaliação e tratamento; Principais patologias do recém nascido, principais doenças infectos
contagiosas da infância; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças
respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares;
Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema
ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas
Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais;
Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos
Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança;Saúde Mental;Saúde do Idoso;
Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental;
Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual,
medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. Diretrizes e bases
da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Organização da Atenção Básica
no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Políticas de descentralização e atenção primária à
Saúde. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. Saúde Pública. Medicina
Social e Preventiva. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário,
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino,
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Código de
Processo Ético. Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos.
Parâmetros pertinentes a Saúde da Família Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200) Sistema Único de Saúde
(origem, princípios e diretrizes). Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Legislação e ética
profissional. Programas de Saúde Pública (Vigilância Epidemiológica, Vigilância das Doenças Transmissíveis.
Prevenção e controle da Dengue, Hanseníase e Tuberculose, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.
Programa de Imunização. Doenças Crônicas degenerativas, Saúde do Adolescente, Saúde do Trabalhador,
Saúde do Idoso). Atendimento nas intercorrências: Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina pectoris;
Doenças respiratórias agudas; Crise Hipertensiva; Hemorragia Digestiva; Infarto Agudo do Miocárdio;
Doenças cardiovasculares agudas e Reanimação Cardiopulmonar. Agravos sociais. Ações da biossegurança e
Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. Ética profissional e relações humanas.
CARGO CÓD. 118: NUTRICIONISTA: Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais
– Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção, Classificação, Função, Necessidades e
Recomendações de Nutrientes, Necessidades e Recomendações de Energia. Alimentos funcionais, Avaliação
Nutricional. Dietoterapia nas diversas patologias: cardiovasculares, distúrbios trato digestório, doenças
renais, trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética protéica, doenças
hepáticas, neoplasias, doenças pulmonares. Nutrição nos variados ciclos da vida infância, adulto, gestante,
idosos. Aleitamento materno e Alimentação complementar. Terapia Nutricional Enteral e Parenteral.
Epidemiologia Nutricional- determinantes da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminoses. Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema
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de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Técnica
Dietética: conceito, classificação e características; pré-preparo e preparo dos alimentos. Administração em
Serviços de Alimentação: Planejamento, Organização, EPIs - (Normativas de trabalho) Organograma de uma
UAN, Estrutura física, Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição. Contaminação de
Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes de Alimentos e Produtores de
Toxiinfecções. Alteração de Alimentos: Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, Químicos e
biológicos. Legislações Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas Práticas de Fabricação,
Qualidade e controle de qualidade. Código de Ética do Nutricionista – Lei 8.234/91 do CFN - Resolução CFN nº
334/2004 - Resolução CFN nº 390/2006 – Resolução nº 38 de 16 de Julho de 2009 do FNDE – Resolução CFN
nº 465/2010 - Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA - Resolução RDC 275 de 21 de outubro de
2002 da ANVISA.
CARGO CÓD. 130: ASSISTENTE SOCIAL: 1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico‐
metodológico, ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de
hoje. 1.2 Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em
empresas. 1.3 O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e
gestão do trabalho. 2 História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva
e da mundialização do capital. 3 A família e o serviço social. Administração e planejamento em serviço social.
3.1 Atuação do assistente social em equipes interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria
e serviço social. 3.3 Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4 Responsabilidade social das
empresas. 3.5 Gestão em saúde e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais
normativos e indicadores. 4 História e constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos relacionados ao
trabalho profissional do Assistente Social. 6 Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas
qualitativas e quantitativas. 7 Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8 Avaliação de programas
sociais.
CARGO CÓD. 132: PSICÓLOGO: Política de Atenção Básica e da Reforma Psiquiátrica; Legislação e
Conferências. Diagnóstico fundamentado em teorias da personalidade, psicopatologia, processos
psicossociais, através de entrevistas e testes. Teorias e técnicas psicoterápicas. Construção de projetos
terapêuticos individuais, com reavaliação periódica. Intervenções terapêuticas diversas: atendimento
individual, em grupo, domiciliar, oficinas terapêuticas, contatos com a comunidade. Trabalho em equipe e
gestão compartilhada dos serviços e sistemas: redes psicossociais incluindo usuários, familiares, equipes de
saúde e outros protagonistas sociais. Dispositivos de saúde mental como apoio à estratégia de saúde da
família. Estratégias de redução de danos em álcool e drogas. Atividades de educação permanente, capacitação
e supervisão, no Caps e Nasf. Ações específicas com pessoas portadoras de transtornos graves e persistentes.
Atenção psicossocial à infância, adolescência, vida adulta, idosos e família. Assistência, reinserção e
reabilitação psicossocial para pessoas com vulnerabilidade na comunidade. Dispositivos de avaliação e
acompanhamento de famílias. Psicologia organizacional: recrutamento, seleção, treinamento,
acompanhamento e saúde ocupacional. Registro de documentos: prontuários e pareceres. Ética profissional.
NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família na Política
Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família; Objetivos dos Núcleos de Apóia à Saúde da Família; Características e estratégias de
atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: Inserção dos Centros
de Atenção Psicossocial no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos
conceituais, das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases Legais de sustentação
para o credenciamento e financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial pelo SUS.
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QUADRO 4 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (PROFESSOR)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL / PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO
(LÍNGUA INGLESA) / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (LÍNGUA PORTUGUESA) / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO
(MATEMÁTICA) / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (CIÊNCIAS) / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA) /
PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (GEOGRAFIA) / PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA)
LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e
sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e
verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação;
concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação
pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal
indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição,
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão
considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o ponto de vista de sua
participação na estruturação significativa dos textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (05 QUESTÕES)
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; 2.
Gestão e financiamento da educação pública; 3. Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. Políticas
de Incentivo ao Ensino Superior; 5. Políticas de valorização dos profissionais de educação no Brasil; 6.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 7. Educação de Jovens e Adultos e Educação
Indígena: legislação, estrutura e organização; 8. Ensino Fundamental: estrutura, organização e Diretrizes
Curriculares 9. Educação Infantil: diretrizes políticas, desafios e implantação das Diretrizes Curriculares; 10.
Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO CÓD. 121: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e
artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 –
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de
Educação); Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de Educação e Escola.
Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento:
papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo
de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantiL. Teorias do desenvolvimento. Função atual da
Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal e social da criança na creche e na pré-escola - direito da
criança e etapa inicial da Educação Básica.Processor de Aprendizagem e desenvolvimento da aprendizagem
humana - perspectivas interacionistas: papel do meio sócio-cultural (do adulto) no desenvolvimento
cognitivo, afetivo e psico-motor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do
desenvolvimento infantil.
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CARGO CÓD. 122: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO: Objetivos gerais do Ensino Fundamental. O Projeto
Político-Pedagógico e os compromissos com a cidadania construída na diversidade: a educação das relações
étnico-raciais, as histórias e as culturas afro-brasileira e indígenas, os portadores de necessidades especiais, o
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente; Inclusão da diversidade nos diferentes componentes
curriculares. Inter-relações do currículo formal com o currículo em ação e o currículo oculto. Uso de outros
espaços escolares como ambientes de aprendizagem. Planejamento, organização e estratégias de ensinoaprendizagem. Práticas de linguagem oral e escrita; diferentes processos de alfabetização e letramento; uso
de gêneros e suportes textuais. Papel da Literatura Infantil. Conteúdos e práticas de Matemática. Habilidades
de Língua Portuguesa e de Matemática esperadas ao término dos Anos Iniciais. Conteúdos e práticas de
História, Geografia e Ciências, Música e Arte. Conteúdos de vida cidadã/ temas transversais. Papel dos jogos e
brincadeiras. O que, por que, como, com que avaliar o aluno dos Anos Iniciais. Relações do 1º ano do Ensino
Fundamental com a classe final de Educação Infantil.
CARGO CÓD. 123: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA: A LINGUAGEM E A
COMUNICAÇÃO HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento;
Linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como interação; As funções da linguagem; Língua,
fala e discurso; Dialeto padrão e variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua oral e língua escrita;
História externa da língua portuguesa: origem e evolução; Constituição do léxico português; Características
do português no Brasil; Componentes da língua: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático;
Processo de formação de palavras em português; Estrutura das palavras; Processos sintáticos: regência,
concordância e colocação pronominal; Aspectos estilístico-semânticos da linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. Os textos: descritivo, narrativo e dissertativo.
Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação. Intertextualidade, hipertextualidade e
apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. LINGUAGEM E LITERATURA: Conceito de
literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e conotação. Os gêneros literários. As linguagens da
literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura portuguesa e brasileira: contexto sóciohistórico e
análises de textos nos diversos estilos literários. Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. Quinhentismo.
Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo (Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-Modernismo.
Modernismo (fases). Literatura contemporânea.
CARGO CÓD. 124: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – LÍNGUA INGLESA: 1. Pronomes (pessoais,
demonstrativos, possessivos, interrogativos). 2. Substantivos. 3. Adjetivos. 4. Artigos definidos e indefinidos.
5. Numerais ordinais e cardinais. 6. Verbos: to be; presente simples; presente progressivo; there to be. 7.
Horas, dias da semana, meses e estações do ano. 8.Advérbios. 9. Falsos cognatos. 10. Preposições. 11.
Conjunções. 12. Verbos; presente \presente contínuo; passado; passado x passado contínuo; presente
perfeito; presente perfeito x presente perfeito contínuo; passado perfeito; passado perfeito x passado perfeito
contínuo; futuro; condicional; modais; voz passiva/ativa; infinitivo e gerúndio. 13. Question Tag. 14. Discurso
indireto. 15. Phrasal verbs. 16. Modo imperativo. 17. Leitura e interpretação de textos em língua inglesa.
CARGO CÓD. 125: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA: CONJUNTOS NUMÉRICOS:
Representação, relações, operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio
da contagem, arranjo simples, combinação simples e permutação simples sem e com repetição. TÓPICOS DE
ÁLGEBRA: Fatoração; Operações entre polinômios; Equação do 2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º
grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de sequência; Lei de formação de uma sequência; Progressão aritmética e
progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E 2º GRAUS: Função afim; gráfico de uma função afim; variação de
sinal da função afim; função quadrática; gráfico da função quadrática; máximo e mínimo da função quadrática;
variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS: Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, Polígonos
Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos inscritos e circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide,
cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: Definição, produto cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e
contradomínio, imagem, gráfico. FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e
ângulos, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, relações e identidades, transformações,
equações, inequações. SISTEMAS LINEARES: Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO:
Operações, raízes, teorema do resto e teorema fundamental da álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem,
operações, modula e representação gráfica. FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e
radiciação; A função exponencial; Equação exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo: função
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logarítmica e inequações logarítmicas. GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas diretamente proporcionais,
propriedades da proporção, regra de três simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções de probabilidade;
Tabelas e gráficos; Matemática comercial e financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros simples e
composto; Equivalência de capitais. ENSINO DE MATEMÁTICA: Avaliação e Educação Matemática, formas e
instrumentos; Uso de material concreto e aplicativos digitais propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio para a disciplina de Matemática.
CARGO CÓD. 126: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS: Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o
meio-ambiente. Rochas, minerais e o meio ambiente. O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais e o meioambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As
plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no
ambiente: a organização dos seres vivos. Como a vida é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital
do corpo humano. O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo:
impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria. Química. Elementos da tabela periódica. Características
dos elementos. Ligações químicas. Compostos químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os
alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição,
velocidade, aceleração. A força: a relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação
com deslocamento. A potência: a relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força.
A quantidade de movimento: a relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação
e com o trabalho. A luz: fenômenos mais comuns – reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão –
miopia, vista cansada e astigmatismo.
CARGO CÓD. 127: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA: Conceito e Fontes Históricas. Civilizações da
Antiguidade: Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. A formação dos Reinos Bárbaros. A Expansão do
Cristianismo e o papel da Igreja. Feudalismo: Formação, estrutura, relações e crise. A Expansão Comercial e o
movimento das Cruzadas. A Formação das Monarquias Nacionais. Europa no início Idade Moderna:
Renascimento Reforma e Contrarreforma. Os Estados Nacionais e o Absolutismo Monárquico. O Mercantilismo
e a Expansionismo Ibérico. O Antigo Sistema Colonial. O Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. A Revolução
Industrial. A Revolução Francesa e o Império Napoleônico. O Imperialismo Europeu e o Neoliberalismo.
Conflitos entre os países imperialistas e a I Guerra Mundial. A Revolução Russa. A Crise de 1929. O NaziFascismo. A II Grande Guerra. A Guerra Fria e o Mundo Polarizado. A Descolonização da Ásia e da África. Fim
da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. O Neoliberalismo. A América no século XIX: A Formação dos Estados
Nacionais e Liberais na América Latina. A Crise do Modelo Oligárquico na América Latina. O Populismo na
América. A Revolução Cubana. A América na Nova Ordem Mundial. A Redemocratização da América Latina.
Brasil Pré-colonial: os primeiros habitantes. As primeiras expedições e o sentido da colonização. Organização
administrativa da colônia (Capitanias Hereditárias e Governo Geral); Economia e Sociedade colonial. As
Invasões estrangeiras. Os Movimentos Nativistas (Emboabas, Mascates e Beckman). As Reformas Pombalinas
e a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão (século XVIII). Comércio de escravos africanos para o
Maranhão. Os Movimentos Emancipacionistas e a Independência do Brasil. A adesão do Maranhão à
Independência. O Primeiro Reinado. O Período Regencial. A Balaiada no Maranhão. O segundo Reinado. A
Política Externa Brasileira. A Crise do Império e a Proclamação da República. A República das Espadas e a
República Oligárquica. A Crise da República Oligárquica. As Revoltas tenentistas. A Revolução de 30 e o
período Vargas. O Movimento Operário. A Crise do Populismo. O Governo Juscelino Kubitschek. O Golpe Civil
Militar de 1964 e a Ditadura Militar no Brasil. Resistência e Redemocratização no Brasil. A Reorganização dos
Movimentos Sociais. Maranhão: das oligarquias aos grandes projetos/inserção do grande capital e
consequências sociais. A Nova República Brasileira. Os Impérios de Gana e do Mali. Heranças étnico-culturais
dos africanos no Brasil. Crise permanente no Oriente Médio. Grupos extremistas e terrorismo no mundo atual.
Brasil: Desafios para crescimento com equidade social. Estudos Africanos e Afro-Brasileiros.
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CARGO CÓD. 128: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA: ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO
ESPAÇO GEOGRÁFICO: Espaço, paisagem, lugar, região e território; O espaço geográfico e a materialização dos
tempos históricos; Noções de astronomia; Localização e orientação; Projeções cartográficas; Linguagem
cartográfica; O espaço e suas representações; Cartografia temática; Cartografia e a evolução tecnológica;
Regionalização do espaço geográfico. AMBIENTE NATURAL E SEU REFLEXO NA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
GEOGRÁFICO: O sistema Terra e as inter-relações entre seus subsistemas – litosfera, hidrosfera, atmosfera e
biosfera; Tectônica das placas; A morfogênese do relevo terrestre e sua ocupação pelo homem; As condições
naturais do planeta e suas interações ambientais e sociais; Meio ambiente e sociedade; Domínios
morfoclimáticos e biomas: características, importância, aproveitamento e condições ambientais. A RELAÇÕES
SOCIOESPACIAISE A (RE)ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: Povoamento e expansão territorial
brasileira; A questão agrária e a organização do espaço no Brasil; O urbano e o rural: relações de
interdependência; Dinâmica populacional e a (re)estruturação sócio espacial; Desigualdades sócio espaciais;
Urbanização e a estruturação do espaço geográfico; Industrialização e seu reflexo no espaço geográfico;
Setores produtivos e a organização da sociedade; Matriz energética as questões ambientais; Comunicação e
transportes no mundo globalizado. O IMPACTO DA EVOLUÇÃO TECNOLOGICA SOBRE O (RE)ORDENAMENTO
GEOPOLÍTICO E ECONÔMICO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO: Ordenamento geopolítico mundial; Globalização;
Comércio internacional; Mercados regionais; Os atuais fluxos de informação ;As redes sociais e sua influencia
nas relações econômicas, sociais e culturais atuais; A questão ambiental: conferências, debate, acordos,
protocolos e a política ambiental brasileira. ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO E MARANHENSE: Localização
e situação. O ambiente natural: composição estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo,
solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição,
estrutura e dinâmica da população. Produção, circulação e consumo de bens e mercadoria. A urbanização, a
regionalização e as relações internacionais brasileiros e maranhenses. PRODUÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO
GEOGRÁFICO: o espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e
aproveitamento, evolução e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas:
agropecuária, agroindústria, localização industrial, relações de trabalho no campo e na cidade.
CARGO CÓD. 129: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA: Histórico; Características e
Importância Social; Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980; A Educação
Física no curso noturno; A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura;
Educação Física e a pluralidade cultural. CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO: Concepção de Jogo; Jogos
Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos
Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a
corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças
eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações
musicais; Esportes: Individuais: Atletismo; Natação; Coletivos: Futebol de campo; Futsal; Basquete; Vôlei;
Handebol. Esportes com bastões e raquetes; Técnicas e táticas; Regras e penalidades. Organização de eventos
esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: De manutenção da saúde; Aeróbica e musculação; de
preparação e aperfeiçoamento para a dança; De preparação e aperfeiçoamento para os esportes; Jogos e lutas;
Ginástica olímpica e rítmica desportiva. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA:
Objetivos; conteúdos; metodologia e avaliação escolar. Educação Física e educação especial. PRINCÍPIOS
NORTEADORES PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: Inclusão; Diversidade; Corporeidade; Ludicidade;
Reflexão crítica do esporte; Problematização de valores estéticos.
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QUADRO 5 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA –CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR III (GERAL)
PROCURADOR / ADVOGADO / PSICOPEDAGOGO
LÍNGUA PORTUGUESA (15 QUESTÕES)
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, narrativo, descritivo
e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos
semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e
sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e
verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação;
concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação
pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal
indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição,
deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. Observação: os itens deste programa serão
considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o ponto de vista de sua
participação na estruturação significativa dos textos.
INFORMÁTICA (05 QUESTÕES)
Sistemas de Informação: Fundamentos de Sistemas de Informação. O que é um Sistema de Informação.
Hardware e Software. Definições básicas de internet, intranet, proxy, redes de computadores e firewall.
Navegadores web (Google Chrome e Firefox). Microsoft Office 2013 (Word, Excel e PowerPoint). Backup:
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de
segurança. Segurança na internet: Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Eletrônico: uso de
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Windows 7 e 8.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA (20 QUESTÕES)
CARGO CÓD. 119: PSICOPEDAGOGO: Ética profissional e relações humanas no trabalho. Noções
Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e
fracasso escolar no contexto atual. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o
ensino fundamental. Noções Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis psicognéticos da língua escrita.
Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual (família, escola e a contribuição da
Psicopedagogia). Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino
fundamental. Métodos e técnicas de pesquisa aplicada a Psicopedagogia. Psicologia do desenvolvimento.
Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. Aspectos neurológicos dos problemas de aprendizagem.
Práticas de atendimento psicopedagógico. Dificuldades de aprendizagem. Aspectos afetivos e sociais da
aprendizagem.
CARGO CÓD. 120: PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição. Conceito.
Classificação; 2. Normas constitucionais. Leis constitucionais e complementares. Emendas e revisão da
constituição. Disposições transitórias. 3. Inconstitucionalidade e seus controles. Ação Declaratória de
Constitucionalidade. 4. Princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da Administração Pública. 5.
Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, habeas corpus, habeas
data, mandado de injunção e ação popular. 6. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito
brasileiro. 7. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. 8. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Orçamento e controle
financeiro e orçamentário. Tribunal de Contas. 9. Poder Executivo. Organização. Competência. 10. Funções
Essenciais à Justiça. 11. Poder Judiciário. Tribunais e Juizes Federais. Tribunais e Juizes Estaduais. 12. Regime
constitucional dos servidores públicos. 13. Ordem econômica e social na Constituição. Intervenção do Estado
no domínio econômico. Seguridade social. 14. Educação e cultura. 15. Regime constitucional da propriedade.
Meio ambiente. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Relação jurídico-administrativa. A personalidade de direito
público. Pessoa Administrativa. 2. Órgão administrativo. Classificação dos órgãos e funções da Administração
Pública. 3. A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de
competência. 4. Organização administrativa brasileira: princípios fundamentais. Administração direta e
indireta. 5. Autarquia. 6. Sociedade de Economia Mista. 7. Empresa Pública. 8. Fundações instituídas pelo
Poder Público. 9. Atos administrativos. Formação - elementos, procedimentos administrativos; validade;
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eficácia; auto-executoriedade. 10. Atividade discricionária da Administração Pública. Limites. Controle. 11.
Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. 12. Polícia administrativa conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades públicas e o poder de polícia. 13. Serviço público.
Concessão, autorização e permissão de serviço público. 14. Bens públicos – disciplina legal. 15. Limitações do
direito de propriedade: desapropriação, requisição e servidão administrativa.16. A Fazenda Pública em juízo.
Controle da legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. 17. Função Pública. Regime
Jurídico dos servidores públicos - cargos de provimento efetivo: provimento, estágio probatório, estabilidade;
cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos.18. Parceria
Público-Privada. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Direito Tributário. Princípios. O Código Tributário Nacional.
Normas Gerais de Direito Tributário. 2. Norma tributária. Espécies. Vigência. Interpretação e aplicação. 3.
Obrigação tributária. Estrutura e elementos constitutivos. Espécies. Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. 4.
Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e
decadência. Repetição do indébito. 5. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem.
Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. 6. Garantias e
privilégios do crédito tributário. 7. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. 8. Impostos municipais.
Espécies. 9. Taxas e contribuições municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. 10.
Autuações. Processo administrativo tributário. Conselho de Contribuintes. Competência. DIREITO CIVIL: 1.
Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. 2. Das pessoas naturais
e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Sociedades mercantis. 3. Fatos, atos e negócios jurídicos – requisitos.
Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos. Atos ilícitos.
Prescrição e decadência. 4. Responsabilidade civil por atos ilícitos. 5. Dos bens e suas espécies. Bens públicos
e privados. 6. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória. 7. Da
propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da propriedade. 8. Dos direitos reais. Tipos.
Aquisição e perda. Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia. 9. Obrigações –
conceito, constituição, modalidades e efeitos. Obrigações civis e comerciais. 10. Contratos – conceito,
classificação, elementos, constituição, extinção e efeitos. A autonomia da vontade e a ordem pública. 11.
Registros públicos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: 1. Jurisdição e competência. 2.
Ação: conceito, natureza jurídica. Condição e classificação das ações. 3. Processo: conceito, natureza jurídica e
pressupostos processuais. Procedimentos ordinário e sumário. 4. Atos processuais: regras gerais, forma,
tempo, prazos e comunicação processual. Preclusão. Nulidades. 5. Partes. Capacidade e legitimidade.
Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria.
Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. 6. Formação, suspensão e extinção do
processo. 7. Petição inicial. Requisitos. Inépcia. Do pedido. Cumulação e espécies de pedido. 8.Resposta do réu:
exceção, contestação, reconvenção. Revelia e seus efeitos. 9. Audiência de instrução e julgamento. 10. Prova.
Princípios gerais. Ônus da prova. 11. Sentença. Coisa julgada material e formal. 12. Processo de execução.
Título judicial e extrajudicial. Embargos à execução. 13. Medidas cautelares. Antecipação da tutela. 14. Ação
declaratória incidental. 15. Procedimentos Especiais. 16. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Incidente de
Uniformização de Jurisprudência. Ação Rescisória. 17. Mandado de Segurança. 18. Ação popular e ação civil
pública. 19. Reclamação e correição. 20. Organização Judiciária do Estado.
CARGO CÓD. 137: ADVOGADO: I - 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
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processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO
TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria.
Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. 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.
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