PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
o
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N 01/2019
ANEXO III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS



ENSINO SUPERIOR COMPLETO

NÚCLEOS COMUNS
Português para todos os cargos de Ensino Superior
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos gêneros e tipos textuais; discursos direto e indireto; elementos de coesão e
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do
verbo; uso dos pronomes; metáfora, m etonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação,
subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5.
Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
Legislação Educacional para os cargos de Professor I e Professor II
1. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96.
3. Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/15. 4. Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14. 5. Base Nacional
Comum Curricular - 2018.
Legislação do SUS para o cargo de Médico ESF
A Saúde Pública no Brasil. Sistemas de saúde no Brasil e no mundo. Reforma sanitária. Atenção Primária à Saúde:
histórico e atributos. Retrospectiva histórica do sistem a de saúde brasileiro. Sistema Único de Saúde (SUS). Redes de
Atenção à Saúde. Modelos de Atenção à Saúde. Protocolos do SUS. Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS;
Princípios e diretrizes do SUS; Regulação, controle, avaliação e auditoria no SUS; Responsabilidade sanitária das
instâncias gestoras do SUS; Planejamento e Programação. Política Nacional da Atenção Básica (2012 e 2017).
Vigilância em Saúde. Prom oção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de
Saúde da Família. Determinantes sociais em saúde. Lei Federal nº 8.080 de 19/09/90 e Lei Federal nº 8.142 de
28/12/90.
Legislação Municipal para os cargos de Procurador Municipal, Professor I e Professor II
Competências e autonomia municipal. Princípios. Os Poderes municipais. Legislativo e Executivo. As atribuições da
Câmara Municipal. Composição, estrutura e funcionamento. Processo e técnica legislativa. O Poder Executivo e suas
atribuições. A organização da Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Políticas municipais. Política urbana. Política do
meio ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social. Política econômica.
Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos e deveres. Provimento dos cargos públicos. Posse e exercício. Processo
disciplinar. O Sistema Tributário Municipal. Normas gerais. Administração tributária municipal. A prestação de serviços
públicos. Prestação direta e indireta. Atos municipais. Processo administrativo. Legislação atualizada: Lei Orgânica do
Município; Estatuto dos Servidores; Lei de Estrutura da Administração Pública Municipal e Código Tributário Municipal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO ESF
1. Conhecimentos inerentes ao programa ESF - Estratégia de Saúde da Família. 2. Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização. 3. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Respiratório. Pneum onias. 4. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do
Aparelho Digestivo. 5. Doenças Renais e do Trato Urinário. 6. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças
Hem atológicas e Oncológicas. 7. Doenças Neurológicas. 8. Doenças Psiquiátricas. 9. Doenças Infecciosas. 10.
Doenças Dermatológicas. 11. Doenças Oculares. 12. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 13. Noções e Ginecologia
e Obstetrícia. 14. Doenças Reumatológicas. 15. Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à
Saúde; Ações e programas de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem,
idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. 16. Doenças de notificação compulsória. 17. Imunizações. 18.
Assistência domiciliar. Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço público. 19. Ética médica.
PROCURADOR MUNICIPAL
Direito Administrativo: 1. Origem, objeto e conceito do Direito Administrativo. 2. Fontes, interpretação e integração do
Direito Administrativo. 3. Função administrativa. 4. Interesse público. 5. Regime jurídico administrativo. 6. Princípios do
Direito Administrativo. 7. Organização administrativa: administração pública, concessões e terceiro setor. 8. Órgãos
Públicos. Autarquias. Agências Reguladoras. Empresas Estatais. Fundações estatais. 9. Competência administrativa.
10. Consórcios Públicos. Concessão, Permissão e Autorização de serviços públicos. 11. Serviços Públicos. 12.
Poderes Administrativos. 13. Ato Administrativo. Regulamentos administrativos. 14. Processo Administrativo. 15.
Licitação e Contratos da Administração Pública. Arbitragem. 17. Intervenção do Estado na ordem econômica.
Regulação. 18. Intervenção do Estado na propriedade. Formas de parceria da Administração Pública com a iniciativa
privada. Parcerias Público-Privadas. Terceirização. Fomento. Colaboração. Cooperação. Convênios 19.
Desapropriação. 20. Bens públicos. 21. Agentes públicos. 22. Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública. 23. Controle interno e
externo da Administração Pública. 24. Contencioso administrativo. 25. Tribunal de Contas do Estado: atribuições,
jurisprudência e súmulas. 26. Judicialização de políticas públicas. 27. Mandado de Segurança individual e coletivo. 28.
Ação Popular. 29. Ação Civil Pública. 30. Mandado de Injunção. 31. Hábeas Data. 32. Direito de Acesso à Informação.
33. Improbidade Administrativa. Infrações e sanções administrativas. 34. Eleitoral: Condutas vedadas aos agentes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
o
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N 01/2019
ANEXO III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS

públicos em campanhas eleitorais. 35. Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos Tribunais
Superiores.
Direito Constitucional: 1. Constitucionalism o: conceito e evolução. 2. Neoconstitucionalismo. 3. Constituição:
conceito, constitucionalização simbólica, classificações. 4. Histórico das constituições brasileiras. 5. Regras e
princípios. 6. Princípios fundamentais constitucionais. 7. Métodos de interpretação e limites da interpretação
constitucional. 8. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 9. Modificação formal e informal da Constituição.
10. Direitos e Garantias Fundamentais. 11. Organização do Estado. 12. Organização dos Poderes. 13. Tributação e
Orçamento. 14. Ordem Econômica e Financeira. 15. Ordem Social. 16. Controle de constitucionalidade. 17.
Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos Tribunais Superiores.
Direito Tributário: 1. Conceito legal de tributo. Características. 2. Fontes do Direito Tributário. Vigência, aplicação,
interpretação e integração da legislação tributária. 3. Sistema tributário constitucional. 4. Princípios. 5. Limitações ao
poder de tributar. 6. Imunidades tributárias. 7. Repartição das receitas tributárias. 8. Espécies de tributos. Impostos,
taxas e contribuições. Características. 9. Impostos em espécie. Impostos federais, estaduais e municipais. 10.
Obrigações tributárias, fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo e sujeito passivo. Alíquotas. Responsabilidade
tributária. 11. Crédito tributário: constituição. O lançamento e suas modalidades. 12. Obrigações principal e acessória.
13. Direitos e deveres dos contribuintes. 14. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 15. Garantias e
preferências do crédito tributário. 16. Administração e repartição de receitas tributárias. 17. Ação fiscalizatória. 18.
Processo administrativo tributário. 19. Dívida ativa. 20. Renúncia fiscal. 21. Sistema tributário municipal. 22.
Extrafiscalidade. 23. Função social da propriedade. 24. Progressividade dos impostos. 25. Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 26. Código Tributário Nacional. 27. Jurisprudência, Súmulas e Teses de
Repercussão Geral dos Tribunais Superiores.
Direito Civil: (Lei 10.406/2002 e alterações posteriores): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das
normas civis (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-lei 4.657/1942 alterado pela Lei 12.376/2010);
Parte geral: Pessoa natural; Pessoa jurídica; Direitos da personalidade; Personalidade, capacidade, representação,
assistência, em ancipação, estados (individual, familiar e político), nome e 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; Associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares; Domicílio civil;
Bens jurídicos: 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; Frutos e produtos;
Bens considerados em relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei
8.009/1990); Fato jurídico: 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. Prescrição e decadência. Direito das obrigações; Obrigações: Obrigações de dar coisa
certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e
obrigações solidárias; Cessão de crédito e Assunção de Dívida; Pagamento, Pagamento em consignação, pagamento
com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagam ento, novação, compensação, confusão e remissão das
dívidas, Mora, perdas e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal, arras, sinal. Direito dos contratos;
Contratos civis: 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, retrovenda, venda a contento e venda
sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, venda sobre documentos; Troca ou
permuta; Contrato estimatório; Doação; Locação de coisas; Empréstimo: Comodato e mútuo; Prestação de serviço;
Empreitada; Depósito: Depósitos voluntário e necessário; Mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência
e distribuição; Corretagem; Transporte: transporte de pessoas e de coisas; Seguro: seguro de dano e de pessoa;
Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança; Transação; Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de
recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido, enriquecimento sem causa; Locação imobiliária (Lei
8.245/1991). Responsabilidade civil: responsabilidade contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta;
Obrigação de indenizar e fixação da indenização. Direitos reais: Posse; Propriedade: descoberta, usucapião: ordinário,
extraordinário, especial (Constituição Federal/1988 e Lei 6.969/1981): rural, urbana, por abandono do lar e
administrativa (Lei 11.977/2009 e Lei 12.424/2011), pela dissolução da união estável (Lei nº 9.278/1996), coletiva (Lei
10.257/2001), indígena (Lei 6.001/1973), registro do título, acessão, ocupação, achado do tesouro, tradição,
especificação, confusão, comissão e adjunção; 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, voluntário, necessário e edilício; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária: móveis e
imóveis (Lei 4.591/1964 e Lei 9.514/1997); Servidões; Usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador;
Penhor; Hipoteca; Anticrese. Direito de Família: Direito pessoal: casamento e relações de parentesco; Direito
Patrimonial: regim e de bens entre os cônjuges, usufruto e da administração dos bens de filhos menores, alimentos (Lei
5.478/1968, Lei 8.971/1994.e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial e extrajudicial
(Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); União estável; Tutela e
curatela (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei
13.146/2015). Direito das sucessões: Sucessão em geral: herança, vocação hereditária, herança jacente e petição de
herança; Sucessão legítima; Sucessão testamentária; Inventário e partilha. Jurisprudência do STF e STJ. Lei 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
Direito Processual Civil: (Lei 13.105/2015 e alterações posteriores): Aplicação da norma processual no tempo e no
espaço; Normas fundamentais. Jurisdição e ação, limites da jurisdição nacional, Cooperação internacional;
Organização e divisão do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência: critérios, fixação, modificação da
competência e declaração de incompetência, cooperação nacional; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade
processual: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres,
responsabilidade, despesas, honorários, multas, gratuidade de justiça e sucessão das partes; Procuradores:
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Representação processual, sucessão dos procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB,
Lei 8.906/1994 e Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio e Intervenção de terceiros; Juiz: Poderes,
deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça; Funções essenciais à justiça:
Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição Federal/1988); 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: contagem e verificação dos prazos e penalidades; Lugar dos atos
processuais; Comunicações dos atos processuais: Cartas, citações e intimações; Nulidades dos atos processuais;
Distribuição e do registro; Valor da causa; Tutela provisória; Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção
do processo; Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: Procedimento sumário (Lei 5.869/1973);
Procedimento comum: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Improcedência liminar do
pedido. Audiência de conciliação ou de mediação; Resposta do réu: Contestação e reconvenção; Revelia; Providências
preliminares e saneam ento: não incidência dos efeitos da revelia, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor e alegações do réu; Julgamento conforme o estado do processo: extinção do processo, julgam ento antecipado do
mérito e saneamento e organização do processo; Audiência de instrução e julgamento; Provas em geral e em espécie:
produção antecipada da prova, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova
documental, força probante dos documentos, arguição de falsidade, produção da prova documental, documentos
eletrônicos, prova testemunhal, admissibilidade, valor e produção da prova testemunhal, prova pericial e inspeção
judicial; Sentença: elementos e efeitos; Coisa julgada; Remessa necessária; julgamento das ações relativas às
prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa; Liquidação de sentença; Cumprimento de sentença.
Procedimentos especiais: Teoria geral dos procedimentos especiais; Procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa e de jurisdição voluntária: Consignação em pagamento, Depósito; Ação de exigir contas; Procedimentos
possessórios; Procedimentos de usucapião de terras particulares (usucapião ordinário, extraordinário, especialurbana,
rural, pela dissolução da união estável e por abandono do lar, administrativo, coletivo e indígena (Constituição
Federal/1988, Código Civil/2002, Lei 6.001/1973, Lei 6.969/1981, Lei nº 9.278/1996, Lei 10.257/2001, Lei 11.977/2009,
Lei 12.424/2011); Outras ações para defesa da propriedade e da posse: ação vindicatória, ação reivindicatória, ação de
imissão na posse, ação negatória, ação confessória, ação de dano infecto, ação publiciana, ação declaratória e ação
de indenização. Procedimentos decorrentes da locações imobiliárias (Lei 8.245/1991); Divisão e da demarcação de
terras particulares; Ação de dissolução parcial de sociedade; Inventário, partilha, arrolamento, inventário extrajudicial e
requerimento de alvará judicial (Lei 6.858/1980); Embargos de terceiros; Oposição; Habilitação; Ações de família e
procedim entos decorrentes das relações familiares (Constituição Federal/1988, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 5.478/1968, Lei 6.515/1977, Lei 8.971/1994 e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial e
extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); Monitório;
Hom ologação do penhor legal; Regulação de avaria grossa; Restauração de autos; Notificação e da interpelação;
Alienação judicial; Divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do
regime de bens do matrimônio; Testamentos e dos codicilos; Herança jacente; Bens dos ausentes; Coisas vagas;
Interdição; Tutela e curatela (Código Civil. Lei Estatuto da Pessoa com Deficiência); Organização e da fiscalização das
fundações; Ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo; Juizados especiais
cíveis estaduais, federais e Fazendários (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e Lei 12.153/2009); Processo coletivo: ação
civil pública e ação popular (Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985 e Lei 8.078/1990), Mandado de segurança individual e
coletivo (Lei 12.016/2009); Busca e apreensão e de depósito de coisa vendida a crédito com reserva de domínio e de
coisa gravada com alienação fiduciária em garantia (Decreto-lei 911/1969); Juízo arbitral (Lei 9.307/1996 alterada pela
e Lei 13.129/2015); Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos necessários para
realizar qualquer execução, inadimplemento do devedor e título executivo, responsabilidade patrimonial; Execuções em
espécie: Execução para a entrega de coisa certa e incerta; Execução das obrigações de fazer e de não fazer;
Execução por quantia certa contra devedor solvente; Penhora: objeto, documentação, registro, depósito, lugar,
modificações, modalidades, avaliação, expropriação de bens, adjudicação, alienação e satisfação do crédito; Execução
contra a fazenda pública; Execução de alimentos; Embargos do devedor, embargos à execução contra a fazenda
pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial, embargos à execução e embargos na execução por
carta; Exceção ou objeção de pré-executividade; Suspensão e da extinção do processo de execução; Execução fiscal
(Lei 6.830/1980). Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Ordem dos processos nos
tribunais e processos de competência originária dos tribunais; Incidentes de assunção de competência e de arguição
de inconstitucionalidade; Conflito de competência; Homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur
à carta rogatória; Ação rescisória; Incidente de resolução de demandas repetitivas; Reclamação; Teoria geral dos
recursos; Recursos em espécie; Ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais: Ação anulatória; Embargos
de terceiro; Mandado de segurança. Jurisprudência do STF e STJ.
PROFESSOR I - ARTES
1. História da arte brasileira e universal: manifestações artísticas de diferentes épocas, características e artistas
representantes. 2. História do ensino de arte no Brasil: fundamentos e tendências pedagógicas. 3. Parâmetros
Curriculares Nacionais e o ensino de arte nas diferentes linguagens. 4. Arte na educação escolar: procedim entos
pedagógicos (objetivos, conteúdos, métodos e avaliação), elementos básicos e relações compositivas. 5. Folclore
brasileiro e manifestações artístico-culturais populares. 6. Arte na atualidade: tecnologias e novas formas de
manifestações artísticas.
PROFESSOR I - CIENCIAS
1. Ar, água e solo: Atmosfera: composição, cam adas e relação entre ar e combustão; Propriedades do ar e
mecanismos de previsão do tempo; Água: participação na composição da Terra e dos seres vivos, utilidades no
cotidiano e seus estados físicos; Tratamento de água e esgoto; Crosta terrestre: principais camadas e rochas; Minérios
e jazidas; Solo: origem, composição, tipos, técnicas de uso e manutenção. Erosão. 2. Seres vivos: Características
gerais e sistemática dos cinco Reinos e dos três Domínios; Biologia dos Vírus (Adenovírus e Retrovírus); Fisiologia
animal comparada: Análise comparativa e evolutiva dos sistemas digestivo, respiratório, circulatório, excretor,
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reprodutor e nervoso entre animais invertebrados e vertebrados. Fisiologia vegetal: Transportes de seiva bruta e
elaborada; Transpiração e mecanismos de abertura e fechamento de estômatos; Hormônios vegetais. 3. Biologia
celular: Compostos químicos constituintes das células; Tipos celulares: células procariotas e eucariotas (animais e
vegetais); Membrana celular: composição, especializações e transporte através da membrana; Citoplasma:
composição e estudo morfofuncional das organelas celulares endomembranosas, endossimbiontes e citoplasmáticas;
Núcleo celular: composição, divisão celular e síntese de proteínas. 4. Histologia anim al e vegetal: Aspectos
morfofuncionais dos tecidos animais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Aspectos morfofuncionais dos tecidos
vegetais: meristemas, parênquima, xilema, floema, esclerênquima, colênquim a, tecidos de revestimento e secreção. 5.
Anatomia e Fisiologia humanas: Aspectos morfofuncionais dos seguintes sistemas: digestivo, respiratório, circulatório,
excretor, endócrino, nervoso, reprodutor (inclusive métodos anticoncepcionais), locomotor e órgãos dos sentidos. 6.
Genética: As leis de Mendel; Genealogias; Genes letais, codominância e herança intermediária; Sistemas ABO e Rh de
sangue: composição, mecanismos de transfusão e genética aplicada. Herança dos cromossomos sexuais; Anomalias
genéticas: principais aneuploidias numéricas – síndrom es de Down, Turner, Klinefelter, triplo X e duplo Y. 7. Origem da
vida e Evolução: Abiogênese X biogênese; Hipótese de Oparin (coacervação); Hipóteses da panspermia cósmica,
autotrófica e heterotrófica sobre o primeiro ser vivo; Teorias evolutivas: lamarckismo, darwinismo e neodarwinism o. 8.
Ecologia: Níveis de organização; Habitat e nicho ecológico; Níveis tróficos na comunidade: cadeias e teias alimentares;
Fluxo de energia e matéria no ecossistema; Relações ecológicas; Ciclos biogeoquímicos: carbono, oxigênio, nitrogênio
e água; Desequilíbrios ambientais: intensificação do efeito estufa, redução da cam ada de ozônio, poluição por
monóxido de carbono, chuvas ácidas, bioacumulação, eutrofização, detergentes, produtos radioativos e lixo (tipos e
destinos). 9. Saúde: Conceitos básicos: saúde, doença, epidemias, endemias e pandemias; Imunidade natural e
artificial; Antibióticos: mecanismos de ação; Ciclos parasitários e respectivas medidas profiláticas: Viroses: AIDS,
dengue, febre amarela, gripe, resfriado, sarampo, caxumba, catapora, rubéola, poliomielite, herpes, raiva ou hidrofobia
e hepatite viral; Bacterioses: pneumonia, tuberculose, gonorréia, sífilis, cólera, meningite meningocócica, tétano,
leptospirose, coqueluche e hanseníase. Protozooses: amebíase, giardíase, leishmaniose, malária, doença de Chagas e
toxoplasmose; Verminoses: teníase, cisticercose, esquistossomose, ascaridíase, ancilostomose e filariose. 10. Química
Geral: Medições e unidades de medidas; Matéria e energia; Substâncias e misturas; Átomo: estrutura, identificação e
ligações; Funções químicas; Reações químicas. 11. Física Básica: Mecânica; Energia; Temperatura e calor; Ondas
sonoras e ondas luminosas; Instrumentos ópticos; Eletricidade; Magnetismo.
PROFESSOR I - EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física no contexto da Educação; Função social da Educação Física; Objetivos gerais da Educação Física;
Avaliação em Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia e didática do ensino de educação
física; Organização do conhecimento e abordagem metodológica; Novas perspectivas para a educação
física; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Educação Física e lazer;
Aprendizagem motora e Desenvolvimento Motor; Psicomotricidade: conceitos básicos, desenvolvimento psicomotor
nas crianças em idade escolar; Linguagem corporal em crianças. Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte;
Diferenças psicofísicas entre idades; Fisiologia do exercício; Treinamento desportivo: crescimento da criança e do
adolescente, treinamento da criança e do adolescente, princípios científicos do treinamento; Critérios de seleção e
organização de conteúdo; Esportes Individuais e Esportes coletivos; Fundamentos técnicos e táticos; Sistemas de
defesa e ataque; Regras e penalidades; Organização de eventos esportivos. Recreação, Jogos e Brincadeiras; Lutas;
Atividades Rítmicas e Expressivas (Danças); Ginásticas; Educação Física Inclusiva. Atividade física e promoção da
Saúde; Atividade física na prevenção e controle de doenças; Programas de Saúde na Escola; Educação física e saúde
pública.
PROFESSOR I - GEOGRAFIA
1. A Geografia, seu objeto de estudo e os conceitos fundam entais - História do pensamento geográfico. O espaço
geográfico como produto histórico e social. O espaço geográfico como objeto da Geografia. Os conceitos de território,
paisagem, região e lugar. 2. Representação cartográfica – Escalas, Projeções e Convenções. A importância dos
mapas. A relação entre Cartografia e poder. 3. O espaço da natureza e a questão ambiental - Os elementos do quadro
natural e suas interrelações. O aproveitamento econômico dos recursos naturais. Problem as ambientais. Políticas
ambientais e estratégias para o desenvolvimento sustentável. A água enquanto um recurso renovável limitado.
Desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. 4. A globalização: O processo de globalização, a política neoliberal,
seus efeitos e resistências. A inserção do Brasil na economia global. 5. O espaço da produção industrial: O processo
de industrialização, os modelos produtivos e as revoluções técnico-científicas. Concentração e dispersão da atividade
industrial no mundo e no Brasil. Histórico do processo de industrialização no Brasil e a estrutura industrial. 6. O espaço
urbano: Caracterização e diferenciação do espaço urbano e do processo de urbanização no mundo e no Brasil.
Relações campo X cidade no mundo atual. Problemas urbanos no mundo e no Brasil. 7. A população mundial e
brasileira: Crescimento, estrutura e migrações. A relação entre população e renda. Questões étnicas e conflitos
territoriais. 8. A organização do espaço agrário no mundo e no Brasil: Caracterização geral. A estrutura fundiária, os
conflitos no campo, a modernização e os problem as do setor agrário no Brasil. O setor agrário e o comércio
internacional. 9. O papel dos setores de comércio, transporte e serviços na escala mundial e na escala nacional:
Caracterização e particularidades. 10. Os grandes conjuntos socioeconômicos do mundo atual: Os blocos de poder. As
questões regionais e os grandes conflitos políticos e econômicos da atualidade. A caracterização dos grandes
conjuntos regionais do Brasil.
PROFESSOR I - HISTÓRIA
1. Teoria da História. 1.1. Correntes historiográficas: 1.1.1. Positivismo ou História Tradicional. 1.1.2. Materialismo
Histórico e a Escola dos Annales – características gerais. 1.2.3. História das mentalidades, História Oral e História do
cotidiano. 2. História das Relações Sociais, da Cultura e do Trabalho. 2.1. As relações sociais, a natureza e a terra.
2.1.1. Relações entre a sociedade, a economia, a cultura e a natureza em diferentes momentos da História brasileira:
a) exploração econômica de recursos naturais pelos colonizadores europeus: agricultura comercial, criação de animais
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e produção e extração de riquezas naturais; b) usos da terra, diferentes formas de posse e prosperidade da terra;
locais de povoamento; natureza transformada na implantação de serviços e equipamentos urbanos. 2.1.2. Relações
entre a sociedade, a economia, a cultura e a natureza na História dos povos americanos: a) natureza e povos da
América na visão dos europeus; exploração econômica de recursos naturais pelos colonizadores europeus. b)
conquista e resistência na América sob a ótica local: a questão do outro. 2.1.3. Relações entre a sociedade, a
economia, a cultura e a natureza na História da África e suas relações: a) relações históricas e sociais nas sociedades
tradicionais africanas e as interfaces entre o continente e os movimentos de expansão europeia ao longo do tempo,
especialmente a colonização do Brasil e da América. 2.1.4. Relações entre a sociedade, a economia, a cultura e a
natureza na História de povos do mundo em diferentes tempos: a) povos coletores e caçadores; processo de
sedentarização; revolução agrícola neolítica na África e no Oriente; b) crescimento populacional, ocupação de
territórios e alteração das paisagens naturais na Europa medieval; paisagens rurais e urbanas; c) o conhecimento, as
representações e o imaginário sobre o mar; expansão marítima e comercial europeia; exploração e comercialização
das riquezas naturais; d) natureza e cidade; interferências na natureza na implantação de infraestruturas; Revolução
Industrial. 2.2. As relações de trabalho. 2.2.1. Relações de trabalho em diferentes momentos da História brasileira: a)
escravização, trabalho e resistência indígena na sociedade colonial; escravidão, lutas, resistências e o processo de
emancipação dos escravos africanos e seus descendentes; o trabalhador negro no mercado de trabalho livre;
imigração e migrações interna e externa em busca de trabalho; b) sociedade e trabalho através do tempo: grandes
proprietários, administradores coloniais, clérigos, agregados e trabalhadores livres; o trabalho de mulheres e crianças
na agricultura, na indústria e nos serviços urbanos, nas atividades domésticas etc.; c) organizações de trabalhadores,
ligas, sindicatos, organizações patronais e partidos políticos; valores culturais atribuídos às diferentes categorias de
trabalhadores e ao trabalho através do tempo. 2.2.2. Relações de trabalho em diferentes momentos da História dos
povos am ericanos: a) os europeus e o trabalho indígena na América colonial; os religiosos e as missões; b) as
organizações de trabalhadores, ligas e sindicatos, suas lutas sociais e por melhores condições de trabalho através do
tempo. 2.2.3. Relações de trabalho em diferentes momentos da História de povos do mundo: a) escravidão antiga na
Europa – Grécia e Roma; b) servos, artesãos e corporações de ofício na Europa; nobreza, clero, camponeses,
mercadores e banqueiros na Europa; navegadores e com erciantes coloniais; c) trabalho operário e trabalhadores dos
serviços urbanos na Europa; trabalho das mulheres e das crianças na indústria inglesa; d) lutas e organizações
camponesas e operárias. 3. História das Representações e das Relações de Poder. 3.1. Nações, povos, lutas, guerras
e revoluções. 3.1.1. Processo de constituição do território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos, lutas, guerras e
revoluções: a) administração política colonial, lutas pela independência política, processo político de independência do
Brasil, guerras provinciais; o Estado Monárquico; as lutas políticas na implantação da República, Revolução de 1930; o
Estado Brasileiro e o populismo; governos autoritários – o Estado Novo e o regime militar pós-64; o Estado Brasileiro
pós-regime militar; b) confrontos entre europeus e populações indígenas no território brasileiro, revoltas e resistências
de escravos, revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; lutas sociais, rurais e urbanas, lutas operárias,
lutas feministas, lutas pela reforma agrária, movimentos populares e estudantis, lutas dos povos indígenas pela
preservação de seus territórios, Movimento da Consciência Negra etc. 3.1.2. Processos de constituição dos Estados
Nacionais da América, confronto, lutas, guerras e revoluções: a) administração das colônias espanholas; constituição
dos Estados Nacionais independentes; ditaduras na América Latina; o Populismo na América Latina, Revolução
Mexicana, Revolução Cubana, socialismo e golpe militar no Chile, militarismo na América Latina; organizações
internacionais latino-am ericanas pela integração política e econômica do continente; b) colônias inglesas na América;
processo de constituição do Estado Nacional norte-americano; a marcha para o Oeste; política externa norteamericana para a América Latina (Doutrina Monroe, Pan-americanismo, Aliança para o Progresso e ALCA);
intervencionismo norte-americano na América Latina; a atual política externa norte-americana e a luta contra o
terrorismo. 3.1.3. Processos de constituição dos Estados Nacionais, confrontos, lutas, guerras e revoluções na Europa,
na África e no Oriente: a) cidades-estados gregas, República romana, descentralização política na Idade Média,
consolidação do Estado Nacional Moderno; Iluminismo e Revolução Francesa; nacionalismo na Europa dos séculos
XIX e XX, expansão imperialista dos Estados europeus, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, organização dos
Estados socialistas e comunistas, Guerra Fria, Guerra da Coréia, Guerra do Vietnã, esfacelamento dos Estados
socialistas, queda do Muro de Berlim; neonazismo; os processos de globalização; conflitos no Oriente Médio; o
fundamentalismo islâmico; o terrorismo; b) descolonização das nações africanas, apartheid e África do Sul; guerras
entre as nações africanas, povos, culturas e nações africanas hoje; c) culturas tradicionais do mundo árabe, expansão
muçulmana, imperialismo no Oriente Médio; conflitos no mundo árabe atual: confrontos entre palestinos e israelenses,
revolução iraniana; a intervenção norte-americana no Afeganistão e no Iraque; o fundamentalism o islâmico, o confronto
entre o Paquistão e a Índia; d) resistência chinesa ao imperialismo; Revolução Comunista, Revolução Cultural,
expansão chinesa atual; e) imperialismo japonês, Japão depois da Segunda Guerra Mundial, Japão hoje. 4. Cidadania
e Cultura. 4.1. No Brasil – os “homens bons” no período colonial; o poder oligárquico, o coronelismo e o voto na
República Velha; as Constituições e as mudanças nos direitos e deveres dos cidadãos, as ditaduras e a supressão de
direitos políticos e civis (Estado Novo e governo militar após 1964), experiência liberal democrática de 1945-1964, o
conceito de cidadania hoje no Brasil e a percepção da condição de cidadão pela população brasileira, as
desigualdades econômicas e sociais, e as aspirações de direitos pela população brasileira hoje. 4.2. No mundo – a
cidadania em Atenas e em Rom a; os ideais iluministas e as práticas de cidadania durante a Revolução Francesa; as
práticas de cidadania a partir da independência dos Estados Unidos; o socialismo, o anarquismo, o comunismo, a
social-democracia, o nazismo e o fascismo na Europa; experiências históricas autoritárias na América Latina; as
declarações dos Direitos Universais do Homem e os contextos de suas elaborações. Os direitos das mulheres, dos
jovens, das crianças, das etnias e das minorias culturais; a pobreza, a fome e as desigualdades social e econômica no
mundo.
PROFESSOR I - INGLÊS
1. Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa (Metodologias pré-comunicativas; Metodologias humanísticas;
Metodologias comunicativas; A conceituação de “competência comunicativa”; O ensino o Inglês Instrumental (ESP) no
Brasil: compreensão leitora). 2. Compreensão de textos (Estratégias de leitura: compreensão pontual e global; Gênero
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textual e tipo de texto; Inferência e dedução; Relação texto-contexto; Mecanismos de coesão e coerência). 3. Aspectos
da léxicogramática (Processos de derivação: sufixação e prefixação; O sintagma nominal: determinativos, classes de
substantivos, adjetivos, locuções adjetivas e pronom es; O sintagma verbal: classes, sistemas de tempo, aspecto e
modalidade, concordância verbal, construções ativa e passiva; O sintagma adverbial: advérbios e adjuntos adverbiais;
O sintagma preposicional: preposições simples e complexas, verbos frasais e preposicionais; Coordenação e
subordinação). 4. Perspectivas discursivas (Discurso direto e relatado; Funções comunicativas no texto; O Inglês
escrito e o falado inseridos no contexto das novas tecnologias de comunicação).
PROFESSOR I - MATEMÁTICA
1. Conjuntos. Operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Números Naturais,
Inteiros, Racionais e Reais. Propriedades, Operações, Ordem e Valor Absoluto. . Números e grandezas proporcionais.
Razão e proporção. 2. Regra de três simples e direta e inversa, Porcentagem: Acréscimos e descontos
percentuais. Variações. Operações para uso no dia-a-dia. 3. Fatoração e Produtos Notáveis. 4. Sistem a Monetário
Brasileiro. 5. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa.
Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 6. Funções. Operações, Propriedades. Função definida por
várias sentenças. Gráficos. Domínio e Contra-Domínio. Função Crescente, Decrescente, Composta e Inversa. Função
do 1º grau, do 2º grau. Equações e Inequações. Resolução. Sistemas. Discussão. Gráficos. 7. Função Exponencial.
Equações e Inequações exponenciais. 8. Logarítmos e função logarítmica. Definição, Propriedades. Equações. 9.
Progressões Aritméticas e Geométricas. 10. Matrizes. Operações. Determinantes. Propriedades. Sistemas Lineares.
Resolução em duas ou três variáveis. Regra de Cramer. 11. Análise Combinatória. Contagem. Cálculo Fatorial.
Arranjos, Combinações e Permutações sem repetição. 12. Probabilidade. 13. Matemática Financeira. Juros Simples.
14. Trigonom etria. No triângulo retângulo. No círculo. Arcos e Ângulos. Medidas. Funções, relações e identidades
trigonométricas. 15. Geom etria Plana. Principais figuras planas Áreas e perímetros. Relações Métricas no triângulo
retângulo. Inscrição e Circunscrição. 16. Geometria Espacial. Ponto e reta. Posições Relativas. Prismas, Pirâmides,
Cilindros, Cones e Esferas. Áreas lateral e total e volumes 17. Geometria Analítica. Ponto. Distância entre dois pontos.
Reta. Equação Geral e Reduzida. Coeficiente angular e Parâmetro linear. Posições Relativas. Paralelas,
Perpendiculares, Intersecção. Plano, interseção.
PROFESSOR I - PORTUGUÊS
1. Construção dos textos e perspectivas enunciativas: tipologias textuais; elementos de coesão e coerência;
intertextualidade, discurso relatado; inferência, pressuposição; modalização, procedimentos de argumentação. 2.
Semântica e estilística: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos dos verbos; processos de concordância
nominal e verbal; sentidos e usos de figuras de linguagem.
3. Morfossintaxe: reconhecimento das classes
gramaticais; estrutura e processos de formação das palavras; mecanismos de flexão de nomes e de verbos; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; transitividade e regência de nomes e de verbos; colocação
pronominal. 4. Ortografia e pontuação: padrões gerais de grafia; regras de acentuação; emprego dos sinais de
pontuação; funções expressivas da pontuação. 5. Tópicos de abordagem de ensino: conceitos de língua e de
gramática; registros da língua; gêneros de discurso.
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1. Teoria de Aprendizagem. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Base Nacional Comum Curricular –
BNCC. 4. Desenvolvimento
da
criança
(cognitivo,
afetivo,
motor
e
perceptivo). 5.
Avaliação. 6. Planejam ento. 7. Educação na Constituição. 8. Prática pedagógica e o processo de construção do
conhecimento: interdisciplinaridade e projetos. 9. Democratização da Escola Pública. 10. Novas tendências e
competências. 11. Projeto Político Pedagógico. 12. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 13. História da
Educação Especial. 14. Atendimento educacional as pessoas com deficiência. 15. Política Nacional de Educação
Especial. 16. Educação Especial das prim eiras concepções até a atualidade. 17. Bullying. 18. Plano Nacional de
Educação. 19. Educação Inclusiva. 20. Lei Brasileira de inclusão. 21. BNCC.


ENSINO MÉDIO COMPLETO / CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL
MÉDIO

NÚCLEOS COMUNS
Português para todos os cargos de Ensino Médio
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos gêneros e tipos textuais; discursos direto e indireto; elementos de coesão e
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do
verbo; uso dos pronomes; metáfora, m etonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação,
subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5.
Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
Legislação Municipal para todos os cargos de Ensino Médio
1. Os Poderes municipais. 2. As atribuições da Câmara Municipal. Composição e estrutura da Câmara Municipal. 3.
Processo e técnica legislativa. As proposições. Apresentação, apreciação pelas Comissões da Câmara, discussão e
votação. Disposições especiais. 4. As reuniões da Câmara. Os trabalhos em Plenário. 5. As atribuições do Poder
Executivo. Responsabilidade. Composição e estrutura do Poder Executivo. 6. Políticas municipais. Política urbana.
Política do meio ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social. Política
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econômica. 7. Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos e proibições. Provimento dos cargos públicos. Posse e
exercício. Processo disciplinar.
8. Atos municipais. Processo administrativo. 9. Sistema tributário municipal. 10.
Legislação atualizada: Lei Orgânica do Município; Estatuto dos Servidores; Lei de Estrutura da Administração Pública
Municipal e Código Tributário Municipal.
Legislação Educacional para o cargo de Professor III – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
1. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96.
3. Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/15. 4. Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14. 5. Base Nacional
Comum Curricular - 2018.
Legislação do SUS para o cargo de Técnico de Enfermagem
A Saúde Pública no Brasil: histórico, reforma sanitária. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e
regulam entação. Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - Consolidação do Sistema Único de Saúde. Planejam ent o
em saúde. Política Nacional de Atenção Básica (2012 e 2017). Indicadores de saúde da população. Diagnóstico
demográfico e situacional. Vigilância em saúde. Doenças de notificação compulsória. Níveis de atenção à saúde.
Promoção da Saúde. Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação;
Participação e Controle Social; Constituição Federal de 1988 e suas alterações (Seção II Da Saúde). Lei Federal nº
8.080 de 19/09/90 e Lei Federal nº 8.142 de 28/12/90. Das especificidades da Estratégia da Saúde da Família.
Processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família e de atenção básica. NASF. Atenção primária à saúde no
Brasil.
Matemática para o cargo de Assistente de Educação (Auxiliar de Creche)
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000.
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes.
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de som a, subtração, multiplicação e
divisão. 6. Números Decim ais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. 8. Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprim ento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11.Fatoração e
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º
grau. Soma e Produto das Raizes 14. Geom etria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros,
circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e
interpretação básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR DE CRECHE)
1. Teoria de aprendizagem. 2. Legislação Educacional Constituição, LDB, PNE. 3. Programa alimentar. 4. Atribuições
de pessoal e relações humanas dentro da creche. 5. Ambiente escolar. 6. Planejamento participativo. 7. Admissão e
desligamento da criança na creche. 8. Atividades de rotina. 9. Agrupamento de crianças na creche.10. Atividades
pedagógicas. 11. Materiais pedagógicos. 12. Rotinas de saúde da creche. 13. Família e escola. 14. Desenvolvimento e
aprendizagem na etapa de 0 a 6 anos. 15. Organização e planejamento. 16. Avaliação e observação. 17. BNCC.
PROFESSOR III - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1. Teoria de Aprendizagem. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Base Nacional Comum Curricular –
BNCC. 4. Desenvolvimento da criança (cognitivo, afetivo, motor e perceptivo).
5.
Avaliação. 6. Planejam ento. 7. Educação na Constituição. 8. Prática pedagógica e o processo de construção do
conhecimento: interdisciplinaridade e projetos. 9. Democratização da Escola Pública. 10. Novas tendências e
competências. 11. Projeto Político Pedagógico. 12. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 13. História da
Educação Especial. 14. Atendimento educacional as pessoas com deficiência. 15. Política Nacional de Educação
Especial. 16. Educação Especial das prim eiras concepções até a atualidade. 17. Bullying. 18. Plano Nacional de
Educação. 19. Educação Inclusiva. 20. Lei Brasileira de inclusão 21 BNCC.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enferm agem; Código de Ética e Deontologia dos
profissionais de Enfermagem; Sistem atização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Program as Nacionais do SUS
(engloba programa nacional de imunizações, DST, hepatites e AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes,
doenças crônicas); Política Nacional de Segurança do Paciente; Infecções relacionadas à Assistência à Saúde; Saúde
do trabalhador em Enfermagem; Enfermagem em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; Cuidados de
Enfermagem ao recém-nato normal e de risco; Pré-natal, parto, puerpério, aborto, agravos por violência sexual;
Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de Enfermagem ao indivíduo com distúrbios clínico e cirúrgicos
(pré, trans e pós operatório); Feridas e curativos. Emergência clínica e cirúrgica e assistência de Enfermagem; Cuidado
ao Paciente Crítico; Ações de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; Biossegurança; Processo
de esterilização; Legislação do SUS (Lei 8080 e 8142); Administração de medicamentos; Noções de Farmacologia.
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

NÚCLEOS COMUNS
Português para o cargo de Auxiliar de Odontologia (Auxiliar em Saúde Bucal)
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos gêneros e tipos textuais; discursos direto e indireto; elementos de coesão e
coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do
verbo; uso dos pronomes; metáfora, m etonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação,
subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase.
5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
Matemática para o cargo de Auxiliar de Odontologia (Auxiliar em Saúde Bucal)
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000.
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes.
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de som a, subtração, multiplicação e
divisão. 6. Números Decim ais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. 8. Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprim ento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11.Fatoração e
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º
grau. Soma e Produto das Raizes 14. Geom etria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros,
circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e
interpretação básica.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL)
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie
dental. 2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos
e materiais. 3. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do instrumental. 4. Materiais dentários:
organização, manipulação e cuidados. 5. Revelação e montagem de radiografias intraorais. 6. Princípios e técnica de
desinfecção. 7. Princípios e técnicas de processamento de instrumental e esterilização. 8. Radiografia, equipam ento
radiográfico e segurança contra Radiação. 9. Transmissão e prevenção de doenças. 10. Odontologia preventiva.
11. Patologia Oral. 12. Emergências no consultório odontológico. 13. Anatomia da cabeça e do pescoço.

