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ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Alterado pela ERRATA n° 01
NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português e Informática para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica.
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e
verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração:
Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de
coordenação e subordinação (valores semânticos).
Informática Básica: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel
2007, Microsoft PowerPoint 2007, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a
correio eletrônico, Internet Explorer 7 e Outlook Express 6, Noções de hardware e de software para
o ambiente de microinformática.

Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais para todos os cargos
Lei Orgânica do Município de Ascurra. Estatuto dos Servidores Públicos de Ascurra. Aspectos
históricos, econômicos, sociais e geográficos do Município de Ascurra. Atualidades.

NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
ANALISTA FINANCEIRO
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes,
funções, membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal:
organização interna e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos
municipais. Impostos e taxas. 2. Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e
comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de administração geral. Organograma, fluxograma.
Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e
administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade. Organização do
local de trabalho. Ética no exercício profissional. Pessoas Físicas e Jurídicas. Protocolo e arquivo
de documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, formas de tratamento. Definição,
características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, declaração,
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decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço,
parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução. 4. Financeiro e Orçamentário:
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de abril de 2000); Lei nº 8.666/93;
Consolidação de demonstrações contábeis; Análise econômica e financeira; Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro líquido; IRRF; ISS; PIS; COFINS; Sistema de
custos e informações gerenciais; Planejamento Orçamentário; Matemática Comercial e Financeira:
Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, Séries Uniformes
de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR – Taxa Interna de Retorno e
VPL – Valor Presente Líquido. Análise da viabilidade de Investimentos e Financiamentos.
MÉDICO – PEDIATRIA
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e
Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização,
Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS.
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na
prática clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica.
Específico: História e exame físico em pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência integral a
saúde da criança. Educação em saúde: Conceitos: Prioridades em saúde maternas infantil. O papel
educativo do pediatra. Crescimento e desenvolvimento. Fatores do crescimento e desenvolvimento.
Desenvolvimento Neuro - Psicomotor e Emocional. Necessidades afetivas. Parâmetro de
crescimento e desenvolvimento. Higiene Alimentar. Princípios gerais da alimentação da criança.
Aleitamento materno. Alimentação do Pré-escolar e escolar. Principais distrofias carenciais
primárias. Doença diarréica Terapia de rehidratação oral. Higiene Anti-Infecciosa. Imunização:
Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: Prevenção e tratamento. Higiene do Ambiente
Físico. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção de
Acidentes na Infância. Primeiros socorros em Pediatria. Pediatria Clínica. Semiologia Pediátrica.
Nutrição e distúrbios nutricionais. Necessidades básicas requeridas nas diferentes idades. Critérios
de avaliação de criança eutrófica e distrófica. Classificação (Desnutrição, Marasmo, Kwashiokor).
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sistema digestivo: Sinopse de fisiologia Malformações.
Gastrenterites Alergias Alimentares Desidratação. Desequilíbrios Hidroeletroliticos, Acidose,
Alcaloses. Sist. Respiratório: Sinopse de fisiologia Malformações. IVAS: Rinofaringites, Amidalites,
Otites, Rino-sinusopatias, Bronquite, Bronquiolite, Pneumonias, Asma, Afecções pulmonares
Crônicas. Sistema Cardiovascular: Sinopse de fisiologia Malformações congênitas. Insuficiência
cardíaca, Infecções: Febre Reumática, Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de fisiologia,
Malformações. Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso. Distúrbios Motores de instalação aguda.
Problemas de aprendizagem: considerações neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de
Fisiologia Déficit pondero-estatural. Distúrbios Tireoidianos, Diabetes, hiperplasia de supra-renal.
Neoplasias na infância.

ORIENTADOR PEDAGÓGICO
Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. Organização do sistema
educacional brasileiro. Estrutura legal da educação no Brasil. Planos e políticas públicas da
educação brasileira. Didática e trabalho pedagógico. O currículo escolar e seus fundamentos. As
funções sociais da escola pública contemporânea. Perspectivas metodológicas. Planejamento
educacional: conceitos, características, modalidades e níveis de planejamento. e gestão
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educacional. Planejamento escolar e de ensino O projeto político pedagógico como instrumento de
gestão democrática. Relação família - escola. Gestão educacional e organização do trabalho
pedagógico. Pedagogia de Projetos e Projetos de Trabalho. Psicologia do desenvolvimento e da
aprendizagem. A Avaliação no Processo de Apropriação do Conhecimento; Teorias do
desenvolvimento e da aprendizagem. O processo de socialização: abordagem psicossocial nas
teorias de Piaget e Vigotski. A Função Social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na
sociedade Contemporânea. Avaliação institucional e do desempenho escolar. Avaliação escolar:
concepções e práticas. Conselho de Classe. Conselho Escolar. Relação conhecimento, escola e
cultura. Escola Inclusiva – acolhimento, socialização e aprendizagem. Ação integrada dos
especialistas na coordenação pedagógica da escola, (ações, procedimentos e técnicas).

PROCURADOR
DIREITO CONSTITUCIONAL
Princípios específicos de interpretação constitucional. Direito Constitucional Intertemporal.
Vigência, validade e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime
constitucional anterior. Disposições constitucionais gerais e transitórias. O Estado Democrático de
Direito. Princípios constitucionais fundamentais, gerais e setoriais. Regime representativo.
República. Presidencialismo e Parlamentarismo. O princípio da supremacia da Constituição.
Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades: difuso e
concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos comissivos e omissivos. Ação
declaratória de constitucionalidade. Ação de descumprimento de preceito fundamental.
Inconstitucionalidade face à Constituição do Estado. Direitos e garantias fundamentais:
individuais e coletivos. Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio,
sigilo das comunicações, propriedade e sua função social. Direitos políticos. Direitos sociais e
difusos. Ordem social. Organização político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição de
competências e seus critérios. Competências político-administrativas e legislativas. Princípio da
Reserva da Administração. Autonomia dos entes federativos. Intervenção federal e estadual.
Mecanismos de integração e de cooperação federativos: regiões, regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões. O Município na Constituição Federal Princípios de
organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município. Separação de Poderes: o
sistema de freios e contrapesos. As funções legislativa, administrativa e jurisdicional. Delegações
de funções. Invasões de competência. Poder Legislativo. Organização, Funções típicas e atípicas.
Atividades impróprias e passíveis de glosa. Imunidade parlamentar dos Vereadores. Regime
remuneratório. Verbas indenizatórias. Proibições e Perda do Mandato. Total da despesa do
Legislativo. Controle parlamentar dos atos da administração pública. Comissões parlamentares de
inquérito: objeto, poderes e limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas
parlamentares. Discussão e votação. Sanção e veto. Promulgação e publicação. Espécies
legislativas: emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos
legislativos e resoluções. Medidas Provisórias. Poder Executivo. Atribuições do Chefe do
Executivo. Prefeito Municipal. Mandato. Perda do mandato. Atribuições. Responsabilidade políticoadministrativa. Crime de Responsabilidade. Improbidade Administrativa. Foro competente.
Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos do Poder Executivo.
Acumulação. Poder regulamentar: natureza, modalidades e limites ao seu exercício.
Administração Pública. Princípios constitucionais. Regimes de servidores públicos. Direitos e
deveres. Acumulação. Nepotismo. Previdência. Licitação. Controle parlamentar e Jurisdicional.
Órgãos do Poder Judiciário do Estado. Competências do Tribunal de Justiça. Ações
constitucionais. Habeas corpus. Mandado de segurança individual e coletivo. Ação popular. Ação
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civil pública. Mandado de injunção. Habeas data. Finanças Públicas. Orçamento. Princípios
constitucionais. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tribunais
de Contas da União e dos Estados: competências. Operações de crédito, inclusive externas,
contraídas por Municípios. Transferências voluntárias e retenção de receitas públicas. Sistema
Tributário Nacional. Competências tributárias da União, Estados e Municípios. Limitações
constitucionais ao poder de tributar: imunidades e privilégios. Princípios constitucionais tributários:
capacidade contributiva, legalidade, anterioridade e irretroatividade. Ordem econômica e
financeira. Princípios da ordem econômica. Intervenção do Estado. Prestação de serviços públicos
e exploração da atividade econômica. O meio ambiente na Constituição Federal. Princípios
constitucionais de direito ambiental. Repartição de competências ambientais entre os entes
federativos. Tratamento diferenciado de produtos e serviços conforme seu impacto ambiental.
Espaços territoriais especialmente protegidos e sistema nacional de unidades de conservação.
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e licenciamento ambiental.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Direito Administrativo. Conceito. Taxinomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação.
Tendências contemporâneas. Interesse Público. Discricionariedade. Conceito. Limites. Controle de
legalidade. Desvio de poder. Razoabilidade e proporcionalidade. Conceito jurídico indeterminado.
Ato administrativo. Noções gerais. Elementos. Características. Classificação. Desfazimento:
anulação e revogação. Sanatória voluntária. Prescrição. Organização administrativa. Noções
gerais. Descentralização e Desconcentração. Órgãos Públicos. Administração direta e indireta.
Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Advocacia Pública.
Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos. Características. Distinção entre Acordos e
Contratos. Convênios. Cláusulas Exorbitantes. Formalização, alteração, execução e inexecução.
Equilíbrio Econômico Financeiro. Revisão, Reajuste e Repactuação. Prorrogação. Desfazimento e
consequências. Licitações. Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços.
Modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão presencial e
pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento. Recursos. Adjudicação e homologação. Anulação e
Revogação. Licitações sustentáveis. Ordem Econômica. Fundamentos e Princípios. Atuação do
Estado no domínio econômico. Planejamento. Fomento. Exploração direta de atividade econômica.
Meio ambiente. Normas de proteção ecológica. Política Nacional do Meio Ambiente. Sistema
Nacional do Meio Ambiente. Código Florestal e Áreas de Preservação Permanente, conceito e
hipóteses de supressão. Infrações administrativas ambientais. Serviços públicos. Noções gerais.
Princípios específicos. Competência da União, Estados e Municípios. Formas de execução.
Delegação. Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Concessão
Administrativa e Concessão Patrocinada. Gestão Associada dos Serviços Públicos. Poder
Concedente, Concessionário e Usuários. Tarifa e Preço. Modelos Tarifários. Receitas alternativas,
complementares, acessórias e projetos associados. Retomada do serviço. Encampação.
Desapropriação. Reversibilidade dos bens afetos ao serviço. Bens públicos. Noções gerais.
Espécies. Afetação e desafetação. Regime dos bens públicos móveis e imóveis. Gestão
patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, locação, concessão de direito real de uso,
concessão de uso, cessão, permissão e autorização de uso, dação em pagamento, usucapião,
investidura e concurso voluntário. Polícia administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a
ordem de polícia, a licença, a autorização, a fiscalização e a sanção de polícia. Espécies de poder
de polícia. Polícias de costumes e diversões; de construções; sanitária; de trânsito; de comércio e
indústria; de profissões; ambiental. Partilha constitucional da competência de polícia administrativa.
Intervenção do Estado na propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição.
Limitação administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa,
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interdição, destruição de coisas e confisco, parcelamento e edificação compulsórios. Poderes e
Deveres dos Administradores Públicos. Poder Hierárquico e Poder Disciplinar. Poder
Regulamentar. Gestão financeira. Princípios Orçamentários. Leis Orçamentárias. Orçamento.
Receita e despesa. Estágios da Despesa Pública. Execução orçamentária. Regime de
Adiantamento. Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita. Geração da despesa. Despesas
obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal e controle. Destinação de recursos para
o setor privado. Operações de crédito. Restos a pagar. Fundos. Fiscalização contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. Controle
da atividade administrativa. Noções gerais. Controle parlamentar. Controle pelos Tribunais de
Contas. Controle jurisdicional e autocontrole. Contencioso administrativo. Improbidade
Administrativa. Controle Judicial. Garantias e ações constitucionais dos administrados. Juridicidade.
O controle de legalidade pelo habeas corpus, mandados de segurança individual e coletivo, habeas
data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública.
DIREITO CIVIL. Direito Civil (Lei 10.406/2002): Vigência, validade, eficácia, interpretação e
aplicação das normas civis; Parte geral: Pessoa natural: Personalidade, capacidade,
representação, assistência, emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e seu
registro (Lei de Registros Públicos, Lei 6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente,
morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da pessoa natural; Direitos da personalidade;
Pessoa jurídica: Personalidade, capacidade, representação, modalidades de pessoas jurídicas
(associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares),
responsabilidade e extinção; Domicílio civil das pessoas natural e jurídica; Bens jurídicos: Classes:
Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis; Bens
fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens singulares
e coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; Benfeitorias,
acessões e pertenças: Modalidades e distinções; Frutos e produtos: Modalidades e distinções;
Bens considerados em relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família:
Convencional e legal (Lei 8.009/1990); Fato jurídico: Conceituação e classificação, distinção e
classificação de fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos aquisitivos, modificativos, conservativos e
extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio jurídico (Pressupostos de existência);
Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico, representação e simulação;
Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio jurídico: Erro, dolo,
coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e ilícito; Abuso de
direito; Prova: objeto, ônus e licitude; Meios de produção de prova. Prescrição e decadência:
distinção, modalidades, início, modo de alegação e prazos; Causas impeditivas, suspensivas,
interruptivas da prescrição. Direito das obrigações; Obrigações: Modalidades: Obrigações de dar
coisa certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis
e indivisíveis e obrigações solidárias (solidariedade ativa e passiva); Transmissão das obrigações:
Cessão de crédito e Assunção de Dívida; Adimplemento e extinção das obrigações: Pagamento:
Sujeitos, objeto, lugar e tempo do pagamento. Formas de extinção das obrigações: Pagamento em
consignação, pagamento com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento,
novação, compensação, confusão e remissão das dívidas, Inadimplemento das obrigações: Efeitos
do adimplemento e do inadimplemento, mora, perdas e danos, juros legais e convencionais,
cláusula penal e arras ou sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Elementos e efeitos dos
contratos; Formação dos contratos: Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro,
vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa a
declarar; Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva;
Espécies de Contrato: Compra e venda: Disposições gerais e cláusulas especiais, retrovenda,
venda a contento e venda sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de
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domínio, venda sobre documentos; Troca ou permuta; Contrato estimatório; Doação: Disposições
gerais e revogação; Locação de coisas; Empréstimo: Classes: Comodato e mútuo; Prestação de
serviço; Empreitada; Depósito: Classes: Depósitos voluntário e necessário; Mandato: Disposições
gerais, obrigações do mandatário e do mandante, extinção do mandato, mandatos voluntário e
judicial; Comissão; Agência e distribuição; Corretagem; Transporte: Disposições gerais, transporte
de pessoas e de coisas; Seguro: Disposições gerais, seguro de dano e de pessoa; Constituição de
renda; Jogo e da aposta; Fiança: Disposições gerais, efeitos e extinção da fiança; Transação;
Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento
indevido, enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil: Distinção entre responsabilidade
contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação de indenizar e fixação
da indenização. Direitos reais: Posse: Conceituação, classificação aquisição, efeitos e perda da
posse; Propriedade: Disposições gerais, descoberta, aquisição da propriedade Imóvel (por
usucapião, pelo registro do título e por acessão), aquisição da propriedade móvel (usucapião,
ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão e adjunção), perda da
propriedade; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem
forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e direito de tapagem e
direito de construir; Condomínio geral: Condomínio voluntário (direitos e deveres dos condôminos e
administração do condomínio), condomínio necessário; Condomínio edilício: Disposições gerais,
administração do condomínio, extinção do condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade
fiduciária; Servidões: Constituição, exercício e extinção das servidões; Usufruto: Disposições
gerais, direitos e deveres do usufrutuário e extinção do usufruto; Uso; Habitação; Direito do
promitente comprador; Penhor: Disposições gerais, constituição do penhor, direitos e obrigações do
credor pignoratício, extinção do penhor, penhor rural (disposições gerais, penhor agrícola e penhor
pecuário), penhor industrial e mercantil, penhor de direitos e títulos de crédito, penhor de veículos,
penhor legal; Hipoteca: Disposições gerais, hipoteca legal, registro e extinção da hipoteca e
hipoteca de vias férreas; Anticrese.
DO DIREITO DE FAMÍLIA.
Do Direito Pessoal: do casamento; das relações de parentesco. Do Direito Patrimonial: do regime
de bens entre os cônjuges; do usufruto e da administração dos bens de filhos menores; dos
alimentos; do bem de família. Da União Estável. Da Tutela e da Curatela. Lei nº. 8.742/1993. Lei
Orgânica da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social –
PNAS/2004. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº.
8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº
6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. Estatuto do
Idoso – Lei 10.741/03. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e
regulamentação. Participação e Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS:
Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela
Saúde.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual Civil (Lei 13.105/16/03/2015): Aplicação da
norma processual no tempo e no espaço; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade
processual: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória;
Partes: Deveres, responsabilidade, despesas, multas e substituição das partes; Procuradores:
Representação processual, substituição dos procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da
Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994 e Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio;
Intervenção de terceiros: Assistência: Simples e litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria,
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denunciação da lide e chamamento ao processo; Funções essenciais à justiça: Ministério Público,
Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição Federal/1988); Organização e
divisão do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência: competência internacional,
competência interna, competência em razão do valor e da matéria, competência funcional,
competência territorial, modificações da competência e declaração de incompetência; Juiz:
Poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça:
Serventuário, oficial de justiça, perito, depositário, administrador e intérprete; Atos processuais:
Forma dos atos processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe
de secretaria; Tempo dos atos processuais: Prazos processuais: regras de contagem e verificação
dos prazos e das penalidades; Lugar dos atos processuais; Comunicações dos atos processuais:
Disposições gerais, Cartas, citações e intimações, nulidades; Distribuição e do registro; Valor da
causa; Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção do processo; Tutela Antecipada.
Processo de conhecimento: Distinção entre processo e procedimento; Distinção ente
procedimentos comum ordinário e comum sumário; Procedimento sumário; Procedimento ordinário:
Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Resposta do réu: Contestação,
exceção de incompetência, de impedimento e de suspeição, reconvenção; Revelia; Providências
preliminares: Verificação dos efeitos da revelia, declaração incidente, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do pedido e alegações do réu; Julgamento conforme o estado do
processo: Extinção do processo, julgamento antecipado da lide, audiência preliminar e saneamento
do processo; Provas: Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova
documental (força probante dos documentos, arguição de falsidade e produção da prova
documental), prova testemunhal (admissibilidade, valoração e produção da prova testemunhal),
prova pericial, inspeção judicial; Audiência: Conciliação e instrução e julgamento; Sentença:
Requisitos e efeitos da sentença; Coisa julgada; Liquidação de sentença; Cumprimento de
sentença; Processo nos tribunais: Uniformização da jurisprudência, declaração de
inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira e ação rescisória; Recursos: Teoria
geral dos recursos, apelação, agravos, embargos infringentes e embargos de declaração. Recursos
para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: Recursos ordinários, recurso
extraordinário, recurso especial e ordem dos processos no tribunal. Processo de execução:
Execução em geral: Partes, competência, requisitos necessários para realizar qualquer execução
(inadimplemento do devedor e título executivo), responsabilidade patrimonial, disposições gerais;
Espécies de execução: execução para a entrega de coisa (entrega de coisa certa e incerta),
execução das obrigações de fazer e de não fazer (disposições comuns e particulares), execução
por quantia certa contra devedor solvente (disposições gerais sobre penhora, avaliação e da
arrematação; citação do devedor e da nomeação de bens à penhora; penhora, depósito, penhora
de créditos e de outros direitos patrimoniais; penhora, depósito e administração de empresa e de
outros estabelecimentos; avaliação; adjudicação; alienação por iniciativa popular; alienação em
hasta pública; pagamento ao credor; disposições gerais sobre pagamento ao credor, entrega do
dinheiro e usufruto de móvel ou imóvel); Execução contra a fazenda pública; Execução de
prestação alimentícia; Embargos do devedor: Disposições gerais, embargos à execução contra a
fazenda pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial, embargos à execução e
embargos na execução por carta; Execução por quantia certa contra devedor insolvente:
Disposições gerais, insolvência, insolvência requerida pelo credor, insolvência requerida pelo
devedor ou pelo seu espólio, declaração judicial de insolvência, atribuições do administrador,
verificação e da classificação dos créditos, saldo devedor, e extinção das obrigações; Suspensão e
da extinção do processo de execução. Processo cautelar: Teoria geral do processo cautelar; Poder
geral de cautela; Procedimento comum cautelar. Procedimentos especiais: Teoria geral dos
procedimentos especiais; Distinção entre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de
jurisdição voluntária; Procedimento de consignação em pagamento, Procedimento de depósito;
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Procedimentos de anulação e de substituição de títulos ao portador; Procedimento de prestação de
contas; Procedimentos possessórios (disposições gerais, Procedimento de manutenção, de
reintegração de posse e interdito proibitório); Procedimento de nunciação de obra nova,
Procedimentos de usucapião de terras particulares (usucapião ordinário, extraordinário, especial e
coletivo.
PROFESSOR II
1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente: dinâmica,
processos e instrumentos. 6. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto
Político Pedagógico: princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da
educação brasileira. 9. Alfabetização e letramento: características e pressupostos. 10. Projetos de
trabalho: concepção e perspectiva. 11. O professor de ensino fundamental e seus desafios
pedagógicos no processo de ensino aprendizagem dos educandos. 12. Pró Letramento: Programa
de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental –
Alfabetização e Linguagem e Matemática (MEC 2008). 13. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica
as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. 14.
Educação Especial no Brasil: conceito e história. Deficiência: Concepções e características
específicas. 15. Altas Habilidades: concepções. 16. Legislação Brasileira sobre Educação Especial.
17. Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva.

PSICÓLOGO
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e
Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização,
Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de
Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
Sistemas de informação em saúde. A pesquisa científica como base para a atuação profissional;
Os diferentes métodos de observação do comportamento humano; O conceito de saúde como
fenômeno multideterminado; Modalidades de intervenção em Psicologia da Saúde. Perspectivas
em Psicologia da Saúde; Comportamentos relacionados à saúde; O processo de avaliação
psicológica como base para a intervenção profissional em saúde; Influências sociais e ambientais
sobre a saúde; Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS; Vulnerabilidade e risco
social de famílias e indivíduos; desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS e CREAS.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Código de ética
do psicólogo. (acrescentado pela errata 02)

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português e Informática para todos os cargos de Nível Médio
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Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica.
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e
verbal. Tempos e modos verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração:
Sujeito e predicado. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de
coordenação e subordinação (valores semânticos).
Informática Básica: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel
2007, Microsoft PowerPoint 2007, Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a
correio eletrônico, Internet Explorer 7 e Outlook Express 6, Noções de hardware e de software para
o ambiente de microinformática.

Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais para todos os cargos de Nível Médio
Lei Orgânica do Município de Ascurra. Estatuto dos Servidores Públicos de Ascurra. Aspectos
históricos, econômicos, sociais e geográficos do Município de Ascurra. Atualidades.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela
Primeira Infância/2010. Relações de afetividade da família e da escola. Higiene da criança.
Cuidados essenciais. A criança e seu espaço. Prevenção de acidentes. Cuidar e Educar.
Alimentação. Higiene. Prevenção. Espaço na Creche. Rotina. Alimentos: importância dos
alimentos para saúde, contaminação (microorganismos, doenças e intoxicações), rotulagem de
produtos nutrientes, medidas caseiras.
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Vol.1 e 2. Plano Nacional pela
Primeira Infância/2010. Relações de afetividade da família e da escola. Higiene da criança.
Cuidados essenciais. A criança e seu espaço. Prevenção de acidentes. Cuidar e Educar.
Alimentação. Higiene. Prevenção. Espaço na Creche. Rotina. Alimentos: importância dos
alimentos para saúde, contaminação (microorganismos, doenças e intoxicações), rotulagem de
produtos nutrientes, medidas caseiras. Legislação Brasileira sobre Educação Especial. Políticas
públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva.
PROFESSOR I
1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5. Planejamento docente:
Modalidades organizativas do planejamento, dinâmica, processos e instrumentos. 6. Currículo e
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didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto Político Pedagógico: princípios e
finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 9. Alfabetização e
letramento: características e pressupostos. 10. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 11.
O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de ensino
aprendizagem dos educandos. 12. PNAIC: (Pacto pela Alfabetização na Idade Certa) Programa de
Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental –
Alfabetização e Linguagem (MEC 2013). Legislação Brasileira sobre Educação Especial. Políticas
públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e
Controle Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização,
Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de
Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização
(esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes;
Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do
Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na
atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na reorganização dos
Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família; Saúde bucal;
Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos de
esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos
de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo
e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei
do Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e
plural; Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e
nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
Conhecimentos Gerais para todos os cargos
1. Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Aspectos históricos,
econômicos, sociais e geográficos do Município de Ascurra.

NÍVEL FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO
TÉCNICO PROFISSIONAL
AGENTE OPERACIONAL
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Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos. Noções básicas de
higiene e limpeza. Cuidados elementares para com o patrimônio. Utilização de materiais e
equipamento de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Noções sobre
preparação de covas, valas e canteiros. Conhecimentos práticos sobre funcionamento de máquina
roçadeiras. Serviços relativos à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de
terrenos. Ferramentas manuais normalmente utilizadas em atividades agrícolas: tipos, formas de
uso, cuidados, preparação e manutenção para o uso. Noções básicas de segurança no trabalho e
uso de EPIs. Relações humanas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Limpeza e organização do ambiente de trabalho. Higiene de utensílios e equipamentos. Higiene dos
alimentos. Contaminação de alimentos. Regras de etiqueta para os serviços de copa. Noções
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de
limpeza. Relação interpessoal. Conhecimentos gerais em zeladoria. Limpeza de ambientes e
equipamentos. Jardinagem. Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares para com o patrimônio. Utilização de
materiais e equipamento de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios.
Conhecimentos sobre carpintaria e alvenaria plicada a construção civil. Noções sobre colocação de
telhas e cumeeiras de barro e de fibrocimento. Conhecimentos sobre nivelamento do solo com
areia ou terra e o assentamento de paralelepípedos ou blocos de concreto. Noções básicas de
segurança no trabalho e uso de EPIs.
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
Código de Trânsito Brasileiro - Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação
Complementar. Resoluções do CONTRAN. Noções de Manutenção, Conservação e Limpeza das
Máquinas e Equipamentos de Trabalho. Utilização dos equipamentos apropriados para cada
serviço específico. Cuidados necessários na utilização do equipamento com segurança. Utilização
de Equipamentos de Proteção Individual necessários para o desempenho da função. Princípios de
manutenção de veículos e máquinas. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico. Sistema de
arrefecimento. Conhecimentos básicos de primeiros socorros. Noções básicas de mecânica.
Noções básicas de direção defensiva.
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