ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU-PA
CNPJ: 05.196.530/0001-70
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Matemática
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
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. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado.
Sintaxe do período simples.
MATEMÁTICA
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
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS : 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; 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.
MECÂNICO: Princípios de funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de
manutenção dos sistemas de: alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão.
Lubrificantes e sistemas de lubrificação. Tipos e uso de ferramentas e equipamentos de mecânico. Manutenção
preventiva e corretiva. Conhecimentos gerais da máquina: Operação. Preparativos para funcionamento da Máquina;
Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais
controles de Operação; Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e
Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do motor;
(radiador, correias, bomba d'água). Sistema de Combustível.
MOTORISTA P/L: 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. Causas
de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Tipos
de colisão. Manobras de marcha 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.
SERVENTE: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho;
Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de
recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral;
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Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de
materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções
básicas de limpeza de prédios públicos. Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. Desenvolvimento
da mentalidade prevencionista dos servidores e alunos; Instruções e orientação na elaboração de cartazes e avisos sobre
prevenção de acidentes.Coleta de Lixo e Coleta seletiva.
APOIO OPERACIONAL: 1. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, bens públicos móveis e imóveis, sejam
patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições do
cargo, bem como sua manutenção e conservação; 2. Depredação do patrimônio público; 3. Segurança do patrimônio
público no estado do Pará. 4. Conhecimento das responsabilidades e deveres dos servidores públicos estaduais e do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do estado do Pará; 5. Assuntos da atualidade: acontecimentos nacionais e
internacionais abordados em jornais, revistas, programas de rádio e T.V. Cultura Geral Brasileira. 6. Conservação do
Meio ambiente. 7. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. 8. Poluição
ambiental e mudanças climáticas. 9. Geografia da região Norte e do estado do Pará: Aspectos enfocando Relevo, Clima,
Vegetação, Hidrografia, População, Agricultura, Pecuária, Transporte e o Sistema Urbano. 10. Noções gerais sobre a
vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia do desenvolvimento sustentável
e responsabilidade socioambiental, com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas
vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
OPERADOR DE MAQUINAS: Moto niveladora. Pá carregadeira. Retro escavadeira. Trator de esteira. Trator de pneu.
Código de trânsito brasileiro: regras gerais de circulação; normas gerais de circulação e conduta; regra de preferência;
Conversões; Classificação de Vias; Legislação do Transito: Dos equipamentos obrigatórios; Dos documentos de porte
obrigatório; Da Habilitação; Das Infrações; Sinalização de trânsito: a Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros;
Conjunto de Sinais de Regulamentação; Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Conhecimentos gerais da máquina:
Operação. Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e
lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles de Operação; Controles da caixa de mudanças;
Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de
manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de
Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. Sistema de Purificação de ar
do motor. Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção da Máquina; Procedimentos de Segurança;
Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios.
COVEIRO: Noções de higiene. Uso e cuidados com as ferramentas e equipamentos de seu uso no trabalho;Segurança
no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas; Uso de Equipamentos de
Proteção Individual, EPIs; Patrimônio público: cuidados gerais; Relações intra e interpessoal; Preparação de covas para
sepulturas (Noções básicas de pedreiro); Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Noções dos Materiais de
Construção: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do
concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Edificações; Preparo de concretos e argamassas;
Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Noções gerais de primeiros socorros; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes;
Organização do local de trabalho. Conhecimentos básicos da função; Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido; Noções de seleção e coleta de lixo; Conservação
do meio ambiente; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo
e colegas de trabalho; Ética no serviço público.
QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL MÉDIO
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Informática
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica.
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.
Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples.
INFORMATICA
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
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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
TÉCNICO AGRÍCOLA: Noções de Fruticultura com ênfase em: cupuaçu, açaí, abacaxi, maracujá coco, banana.
Formação e condução de pomares. Produção de mudas. Produção de olerícolas. Noções de Agricultura Orgânica. 6.
Uso de implementos agrícolas. Noções de manejo e criação de gado de leite e de corte. Noções de manejo e criação de
suínos. Noções de Aquicultura. Agricultura irrigada e de sequeiro. Princípios básicos de agroecologia. Definição e
conceito de agroecologia. Uso de EPI e destino de embalagens de agrotóxicos. Noções de Desenvolvimento Rural
sustentável. Conhecimentos básicos em Associativismo, Cooperativismo e participação popular. Fontes de Recursos
para o Crédito a Pequenos e Médios Produtores Rurais. Crédito Rural, elaboração, análise e acompanhamento de
projetos agropecuários. Noções de manejo e criação de aves. Noções de fertilidade do solo.
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.
TÉCNICO EM INFORMATICA: Organização e arquitetura de computadores: dispositivos de entrada e saída,
periféricos, memória, processador, dispositivos de armazenamento. Sistemas operacionais: conceitos e configurações
básicas de Microsoft Windows 7, 10, Server 2012 e Linux Red Hat. Conceitos de gerenciamento de sistemas de arquivos
CIFS e NFS. Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso (LDAP). Serviços de domínio Active
Directory. Gerenciamento de memória, Gerenciamento de processos, Gerenciamento de armazenamento. Redes de
computadores: conceitos de comunicação de dados, meios de transmissão, cabeamento estruturado. Redes LAN, MAN,
WAN, redes sem fio. Protocolo TCP/IP, IPv4, IPv6. Data Center e Computação em nuvem. Segurança da Informação:
Noções de gestão de segurança da informação; normas de segurança ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 e ABNT NBR
ISO/IEC 27001:2013; classificação e controle de ativos de informação; segurança de ambientes físicos e lógicos;
controles de acesso; definição, implantação e gestão de políticas de segurança da informação. Conceitos de
Gerenciamento de Riscos: identificação de ameaças; Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011. Noções de Plano de
Continuidade de Negócios. Ataques a redes de computadores; Classificação da informação: papéis e responsabilidades.
Segurança física e lógica/operacional. Sistemas de cópia de segurança: tipos de armazenamento. Noções gerais de
criptografia simétrica e assimétrica, certificação e assinatura digital, firewall, filtro de conteúdo, vírus de computadores
e tipos de malware. Banco de dados: Conceitos de Banco de dados relacional, modelos E-R, linguagens SQL e PL/SQL.
Noções de Banco de dados Oracle e PostgreSQL. Conceitos de: business intelligence, data warehouse, data mining e
OLAP. Linguagens de programação: Noções básicas de análise e projeto orientado a objetos: objetos, métodos, classe,
interface, herança, polimorfismo e noções de diagramas UML, algoritmos, interpretação e compilação de programas,
estruturas de dados, pilhas, filas, métodos de ordenação, métodos de pesquisa. Ambientes e linguagem de
programação: Java. Conceitos de servidores de aplicação: Tomcat, JBoss. Frameworks Java: EJB, JSF, JPA, Hibernate,
Java EE. Desenvolvimento web: HTML5, CSS3, JavaScript. Noções de Gestão de Tecnologia da Informação: ITIL v3
edição 2011 e COBIT versão 5.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos. Necessidades básicas
do ser humano. Interação do homem com o meio ambiente. Agentes patogênicos. Medidas preventivas contra
infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. A função do Auxiliar de Enfermagem na
recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. 0ssistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo,
administração de medicamentos. Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em
saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); Conservação de Vacinas de
Soros (cadeia de frio). Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. Unidade de
enfermagem. Central de material. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e
ginecológica, pediátrica e psiquiátrica.. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90;
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Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Programa de Controle de Infecção Hospitalal.
TÉCNICO EM LABORÁTORIO: Ambientação profissional; Anatomia e Fisiologia do corpo humano; Legislação em
laboratório de análises clínicas; Segurança no trabalho e Biossegurança; Microbiologia; Vidrarias e esterilização;
Coletas; Cuidados com a saúde e Primeiros socorros; Hematologia; Coprologia e Parasitologia; Urinálise e
Espermograma; Bioquímica; Imunologia; Gestão em saúde;Inclusão e Respeito.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Fundamentos de Radiologia Convencional. Equipamentos radiológicos convencionais.
Produção de raios-X. Formação de imagens e contraste Controle de radiação espalhada. Características e
processamento de filmes radiológicos. Qualidade das imagens. Equipamentos Básicos. Tubos de processamento de
raios-X. Transformadores de alta-tensão. Sistemas de retificaçãoGrades anti-espelhamento. Intensificadores de
imagem. Câmeras de vídeo e sistemas de televisão. Sensitômetros, densitrômetros, medidores de kVp e tempo de
exposição. Fluoroscopia e Técnicas Associadas. Intensificadores de imagens. Sistemas de vídeo. Sistemas ópticos e
câmeras. Técnicas de subtração. Contrastes. Outros sistemas de formação de imagens radiológicas. Mamografia e
Mamografia Digital. Angiografia. Radiologia digital. Características e qualidade da imagem radiológica. Parâmetos
característicos: contraste, resolução espacial, ruído, distorções e artefatos. Métodos de avaliação e quantificação das
características de desempenho. Fatores que afetam a qualidade e suas possíveis correções. Tomografia
computadorizada. Histórico e Princípios de imagens tomográficas. Algoritmos de reconstrução. Geometrias (gerações
de tomógrafos) Sistemas de visualização. Dosimetria e controle de qualidade em CT. Proteção Radiológica e
Dosimetria. Conceitos básicos de proteção radiológica, grandezas e unidadesDosimetria externa e medidas de dose,
monitorações pessoal e ambiental, cálculo de barreiras. Segurança radiológica: sinalizações e controles de áreas,
dispositivos e vestimentas de proteção. Normas e regulamentos: locais, nacionais e internacionais. A filosofia ALARA,
planejamento de programa ALARA. Proteção radiológica nas exposições médicas. Controle de qualidade em
radiodiagnóstico. Controle de qualidade em radiologia diagnóstica. Protocolos para análise de parâmetros
radiológicos: kVp, filtração, rendimento, linearidade, coincidência de campos, contato tela-filme. Levantamento
radiométrico, mediação de radiação de vazamento Controle de qualidade em mamografia. Controle de qualidade em
fluoroscopia. Controle de qualidade em tomografia convencional e computadorizada. Processamento Digital de
Imagens. Fundamentos da imagem digital. Representações e transformadas de imagens. Métodos básicos de
processamento: redução de ruídos, realces, restauração de regiões, reconhecimento de padrões, análise de
movimentos, visualização 3D. Aplicações clínicas. Sistemas de arquivamento, comunicação e gerenciamento de
imagens.
TOPOGRAFO: Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre Topografia e Geodésia, Datum.
Formas da Terra: superfície topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de Medida: angular, linear e superficial. Escalas –
conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear: métodos e
erros. Levantamento Planimétrico: Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento,
geométrico e trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de
Volume. Sistema de Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: teodolito, nível,
estação-total, distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: características, deformações, escala,
estereoscopia.
QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE PROFESSOR / EDUCAÇÃO
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
10
1,0
10
Conhecimentos Pedagogicos
10
1,0
10
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
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. Sintaxe do período simples.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e perspectivas; Gestão e
financiamento da educação pública; Tendências e Concepções Pedagógicas; Projeto Politico Pedagógico Políticas de
valorização dos profissionais de educação no Brasil; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Lei
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Complementar n º 012/2007 ( Sistema Municipal de Educação). Resolução n º 469/2009 – Regime Unificado das
Escolas Públicas do munícipio de Tomé-Açu/PA. Lei n º 1.984/2010 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Municipal e suas alterações. Resolução n º 03/2011 – Normas Municipais e Nacional
aplicável a Educação Básica do sistema de Tome-Açu-PA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
PROFESSOR NS /EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS: 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. O ensino Fundamental de nove anos. 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
ensinoaprendizagem. 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.
PROFESSOR NS – CIÊNCIAS: Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. Rochas, minerais e o meioambiente. O solo e o meioambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. 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. A luz: instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a corrente
elétrica, potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações.
PROFESSOR NS- 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.
PROFESSOR DE INGLÊS: Teorias e métodos de ensino de língua estrangeira. Conhecimento da linguagem em uso:
discurso; coesão, coerência, inferência. Análise e interpretação de diferentes tipos de gêneros textuais na língua
inglesa. Fonética. Análise sintática. Tempos verbais: voz ativa; voz passiva. Verbos auxiliares modais. Condicionais.
Comparativos e superlativos. Morfologia: pronomes; artigos; adjetivos; advérbios; conjunções, preposições;
Edital de abertura nº 001/2019– Concurso Público Municipio de Tomé-Açu - PA

5

interjeições, substantivos. Discurso indireto. Verbos frasais. Conectivos. Substantivos: contáveis; não contáveis.
Perguntas indiretas. Verbos auxiliares. Combinações de palavras. Verbos seguidos por infinitivo; verbos seguidos por
-ing. Ordem de palavras.
PROFESSOR NS 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 DO PARÁ: 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 do Pará. 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.
PROFESSOR NS- PORTUGUÊS: 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.
PROFESSOR NS-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
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representação gráfica. FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e radiciação; A função exponencial;
Equação exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo: função 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.
PROFESSOR NS-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 Pará (século
XVIII). Comércio de escravos africanos para o Pará. Os Movimentos Emancipacionistas e a Independência do Brasil. A
adesão do Pará à Independência. O Primeiro Reinado. O Período Regencial. A Balaiada no Pará. 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. Pará: 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.
QUADRO 4- ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL SUPERIOR –SAÚDE
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Legislação do SUS
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LÍNGUA PORTUGUESA
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. Sintaxe do período simples.
LEGISLAÇÃO DO SUS
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.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
ENFERMEIRO: Ética e legislação profissional; Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica;
Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) – Sistema de classificação da prática profissional do enfermeiro;
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Sinais vitais; Administração de medicações; Principais orientações para coleta de exames; Cuidados com os pacientes
domiciliares; Técnicas de curativo; Técnica de coleta de Papanicolau; Código de Ética de Enfermagem; Direitos e
Deveres do paciente; Programas de Saúde (do idoso, do adulto, da criança e do adolescente) Saúde da Mulher (prénatal, prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, planejamento familiar, DST); Assistência de
enfermagem materno-infantil; Doenças Transmissíveis; Doenças de Notificação Compulsória, Noções de Vigilância
Sanitária e Vigilância Epidemiológica; Condutas frente a casos de Dengue, acidente antirrabico-humano, meningites,
Hepatites virais, HIV, acidente por animal peçonhento, hanseníase, tuberculose; Doenças Crônicodegenerativas
(diabetes, hipertensão); Imunobiológicos (calendário de vacinação, Técnica de aplicação de vacinas, contra-indicações
gerais e especificas, agendamento de vacinas e eventos adversos à vacinação), rede de frio; Atribuições de profissionais
de enfermagem.
FISIOTERAPEUTA: Conhecimentos técnicos inerentes à fisioterapia no contexto da Saúde Pública; Papel da
fisioterapia na Atenção Básica; Práticas e técnicas fisioterápicas; Ações e acompanhamento da população nos
diferentes ciclos de vida; Procedimentos de avaliação, diagnóstico cinéticofuncional, prognóstico e intervenção
fisioterapêutica , visando promoção, prevenção e reabilitação de disfunções nos níveis de órgãos e sistemas corporais
nas seguintes áreas: neurologia; traumatologia e ortopedia; reumatologia; cardiologia e angiologia; pneumologia;
pediatria; geriatria; dermatologia; ginecologia e obstetrícia. Assistência à saúde do trabalhador: doenças ocupacionais
relacionadas ao trabalho. Assistência fisioterapêutica domiciliar: atenção ao paciente acamado, orientações ao
cuidador. Trabalho em equipe interdisciplinar. Eletroterapia; Saúde Coletiva; Noções do Programa de Saúde da Família
(PSF); Leis e Diretrizes do NASF (Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família). O papel do Fisioterapeuta nos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Legislação e ética do profissional fisioterapeuta: Código de Ética e
Deontologia da Fisioterapia aprovado pela resolução nº 424, de 8 de julho de 2013.
BIOMÉDICO: Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas.
Equilíbrio ácido‐base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia. Testes hematológicos. Automação em
hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese. Doenças auto‐imunes. Leucemias.
Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica. Bacteriologia,
virologia e micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e conservação de amostra
para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. 9 Preparo de meios de cultura. Equipamentos: princípios
e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de
Elisa. Termocicladores. 1 Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água. Cromatografia e
eletroforese.
ODONTOLOGO: Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica;
interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental.
Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo
requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos
periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das
doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal; periodontia médica; epidemiologia.
Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da
polpa; traumatismo alvéolo- dentário.Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite,
abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e
prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico,
prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral; Atenção à saúde de
pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de
pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de pacientes grávidas. Cariologia: etiopatogenia, diagnóstico,
tratamento e prevenção. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios cirúrgicos,
planejamento e técnicas cirúrgicas, requênci e complicações. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais;
anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia
odontológica. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia
odontológica: Farmacologia eTerapêutica Medicamentosa. Ética Odontológica. Código de Ética Odontológica, 2013.
Bioética. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria:
semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de
restauração atraumática.
FARMACEUTICO: 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
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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.
QUADRO 5 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NIVEL SUPERIOR GERAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
PONTOS
Língua Portuguesa
15
1,0
15
Informática
05
1,0
05
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0
20
TOTAL
40
40
LINGUA PORTUGUESA
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. Sintaxe do período simples.
INFORMATICA
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
ASSISTENTE SOCIAL: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e
formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço
Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas
sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética
Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política
Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
ENGENHEIRO CIVIL: Planejamento, Execução, acompanhamento e controle de projetos da construção civil, preparo
do terreno, instalação de canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações. Execução de obras
civis; Orçamento de obras: Levantamento de quantidades, formação de preços, custos diretos e indiretos, benefícios e
despesas diretas e indiretas, composição de custos unitários, custo horário e equipamentos, encargos sociais (horistas
e mensalistas), mobilização, desmobilização e administração local , cronograma físico financeiro; Analise de propostas
e preços de obras de engenharia;; Conhecimento e aplicação da tabela SINAPI e CICLO/DENIT; Avaliação de imóveis;
Projeto de prevenção e combate contra incêndios; Edificações: Materiais e tecnologia da construção: materiais
cerâmicos, vidros e metais; Componentes de alvenaria e vedações, concreto armado, argamassa para revestimento
(chapisco, reboco e emboço), cobertura (madeira e ferro), instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas; Fundações e
obras de terra; Captação, tratamento e abastecimento de agua; Noções básicas de saneamento básico; Tratamento de
esgoto, tratamento de aguas residuais, sistema de drenagem pluvial; Fases do projeto de engenharia, traçado, projeto
geométrico, topografia, desapropriações, obras complementares e sinalizações.
PSICOLOGO: Dimensão Ético Político da Assistência Social; Associando Conceitos de Intersetorialidade e Integralidade
Psicologia e Assistência Social. Atuação do Psicólogo no CRAS e CREAS. Gestão do Trabalho no SUAS. A psicologia como
ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Psicologia Social e os Fenômenos de
Grupo: a Comunicação as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional
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e seus métodos de trabalho; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Código de Ética profissional do Psicólogo,
Norma Operacional da Assistência, SUAS e LOAS.
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