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 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; 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, metonímia, 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; concordância verbal e nominal; regência 
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 B (Ciências Físicas e Biológicas; Educação Artística; 
Educação Física; Ensino Religioso; Espanhol; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa; Matemática); 
Professor de Educação Especial; Professor Orientador Educacional; Professor Orientador Pedagógico; 
Psicopedagogo; Supervisor Educacional. 
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 - 2018.6. Postura política7. Sujeito da práxis pedagógica. 8. Ideologia x Educação. 
 
Legislação do SUS para os cargos de Assistente Social; Auditor Fiscal de Saúde Pública; Biólogo; Enfermeiro; 
Enfermeiro B; Enfermeiro B (Saúde Mental); Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico B; Médico 
(Cardiologista; Clínico Geral; Dermatologista; Endocrinologista; Ginecologista; Neurologista; Neurologista 
Pediátrico; Oftalmologista; Ortopedista; Otorrinolaringologista; Pediatra; Psiquiatra; Psiquiatra da Infância e 
Adolescência; Radiologista; Ultrassonografista; Urologista); Médico Veterinário; Musicoterapeuta; 
Nutricionista; Odontólogo B; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional. 
A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil: retrospectiva; reforma sanitária. Sistema Único de 
Saúde (SUS). Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Regulamento técnico da Atenção ás 
Urgências (Diretrizes Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS; 
Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação Popular; Responsabilidade sanitária das 
instâncias gestoras do SUS; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional 
da Atenção Básica (2011 e 2017). Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. Constituição brasileira (art. 196 a 200). Redes de 
Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde. Promoção à saúde. Controle social: conselhos e 
conferências municipais de saúde. Estratégia de Saúde da Família. Determinantes Sociais em Saúde. Política nacional de 
humanização. Sistemas de informação em saúde. Doenças de notificação compulsória. 
 
Legislação Municipal para os cargos de Arquiteto; Auditor de Controle Interno; Auditor Fiscal de Tributos; 
Bibliotecário; Contador; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Engenheiro 
Sanitarista; Procurador Jurídico Municipal; Turismólogo. 
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. Licitação e contrato. Legislação 
atualizada: Lei Orgânica do Município; Manual de Auditoria Governamental do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro; Estatuto dos Servidores e Regime Jurídico; Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal; Plano de Cargos 
e Vencimentos da Prefeitura Municipal; Código Tributário Municipal. Legislação urbanística municipal e toda a 
legislação relacionada com o programa. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ARQUITETO 
1. As competências do Poder Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu território; Estatuto da 
Cidade, Plano Diretor e demais instrumentos da política urbana. 2. Legislação ambiental, de saneamento básico, 
mobilidade urbana, habitação e regularização fundiária. 3. Patrimônio cultural, histórico e arquitetônico. 4. Recursos 
naturais e culturais de Paty do Alferes. 5. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Nova Agenda Urbana 
(NAU). 6. O Direito de Construir e seu enquadramento jurídico-administrativo para o exercício do Poder de Polícia, em 
especial na elaboração de normas para o controle do parcelamento, uso e ocupação do solo e sua fiscalização.           
7. Legislação federal, estadual e municipal concernentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, obras e 
edificações. 8. O desempenho das atribuições do arquiteto nas funções públicas municipais, no que tange à elaboração 
de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável e à elaboração e análise de projetos urbanos e edilícios. 
9. Projetos de arquitetura e urbanismo: conceitos e definições; métodos e técnicas; projetos complementares; 
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; conforto ambiental nas edificações; 
cadernos de encargos, orçamento; canteiro de obras; acompanhamento e fiscalização, controle e programação de 
obras. 10. Geotecnologias, dados espaciais e Sistemas de Informação Geográfica (SIG); representação de projetos de 
arquitetura e urbanismo. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
1. A questão social na contemporaneidade, mundialização capitalista, transformações no mundo do trabalho e suas 
implicações para o trabalho da/o assistente social. 2. Estado, política social e direitos sociais: a contrarreforma do 
Estado e suas particularidades na realidade brasileira. 3. Serviço Social e suas dimensões teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa. 4. A inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica, racial e sexual do trabalho, 
atribuições privativas e competências profissionais do/a assistente social. 5. O trabalho da/o assistente social nas 
políticas sociais: intervenção, investigação; avaliação; trabalho social com famílias; práticas educativas e de 
mobilização social; trabalho em equipe. 6. Legislação Social, Resoluções e Normativas sobre o trabalho da/o assistente 
social. 7. Seguridade Social: particularidades de sua configuração sócio-histórica no Brasil; financiamento, controle 
democrático e rebatimentos da contrarreforma do Estado na sua realização. 8. Projeto ético-político do Serviço Social e 
ética profissional. 9. Particularidades do trabalho da/o assistente social, subsídios e parâmetros para sua atuação nas 
políticas sociais de saúde, educação e assistência social. 10. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Norma Operacional Básica 
(NOB/RH/SUAS). 11. Lei Orgânica da Saúde (LOS), Sistema Único de Saúde (SUS). 12. Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (Resolução 109/2009). 
 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
1. Direito Administrativo: Estado: conceito, elementos e poderes. Organização do Estado. Finalidade do Estado. 
Município: conceituação do Município brasileiro. A competência do Município. Entidades políticas e administrativas. 
Entidades estatais, autárquicas, fundacionais e paraestatais. Câmara Municipal: funções legislativas, de controle e de 
fiscalização. Noções de Contrato administrativo: conceito, tipos e cláusulas essenciais. Licitação: conceito, finalidade e 
modalidades de licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Servidores públicos: conceito. 
Agentes públicos. Cargo, emprego e função. Bens públicos: conceito e classificação dos bens públicos. Alienação dos 
bens públicos. 2. Gestão Fiscal: normas de finanças públicas, voltadas para a gestão fiscal – Lei Complementar 
101/2000. Análise e interpretação dos resultados orçamentário, patrimonial e financeiro. Relatório resumido da 
execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a Lei Complementar 
101/2000; Manual de Demonstrativos Fiscais. 3. Orçamento Público: conceitos e princípios, evolução conceitual do 
orçamento público, tipos de orçamento, espécies de orçamento, Orçamento-programa: fundamentos e técnicas, 
classificação da despesa e da receita pública. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdos, prazos e vigências da 
Lei do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual; discussão, votação e 
aprovação da lei do orçamento. Despesa e Receita. Orçamentária: conceito, classificação, estágios. 4. Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público: conceito, campo de aplicação, objeto e objetivos; dívida pública e restos a pagar; dívida 
ativa; controle dos bens; inventário; variações patrimoniais; subsistemas de contas; Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP): conceito e estrutura, conta contábil, escrituração dos principais atos e fatos típicos da administração 
pública; consolidação das contas; transferências voluntárias; execução da receita e despesa orçamentária; 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Composição, finalidade, estrutura e técnica de elaboração, 
características dos ativos, passivos, contas de compensação, receitas e despesas orçamentárias e extra 
orçamentárias, receitas e despesas efetivas e não efetivas. Análise e interpretação dos resultados orçamentário, 
patrimonial e financeiro. 5. Formas de Gestão dos Recursos Financeiros. Gestão por caixa único: definição. Princípio 
de unidade de tesouraria. Gestão por fundos especiais regulamentados: conceito, regulamentação e contabilização. 
Adiantamentos: conceito e contabilização. 6. Auditoria: Auditoria Interna e Externa. Auditoria Governamental segundo o 
INTOSAI (InternationalOrganizationofSupremeAuditInstitutions). Governança no setor público: papel e importância, 
sistemas de controle da Administração Pública Brasileira (art. 70 a 74 da Constituição Federal). Controles Interno e 
Externo: conceitos, princípios, aspectos fundamentais, definição de responsabilidade e autoridade, supervisão, 
segregação de funções, instrumentos de controle. Entidades Fiscalizadoras: funções, natureza jurídica e eficácia das 
decisões. Normas para o exercício profissional da auditoria. Tipos de auditoria: auditoria de conformidade, auditoria 
operacional e avaliação de programas de governo (auditoria de resultados), auditoria de demonstrações contábeis, 
atividades de detecção de fraudes. Exame e avaliação do Controle Interno. Programas de Auditoria. Papéis de 
trabalho. Testes de Auditoria. Importância da amostragem estatística em auditoria. Eventos e transações 
subsequentes. Técnicas e procedimentos de auditoria. Achados e Evidências de Auditoria. Fraude e Erro. Riscos de 
Auditoria e Carta de Responsabilidade da Administração. Comunicação de resultados: relatórios de auditoria e 
pareceres. Procedimentos em processos de tomadas de contas e de prestações de contas da administração pública. 
Peças e conteúdo do processo de contas. 
 
AUDITOR FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA 
1. Etiologia, sintomatologia, epidemiologia e profilaxia das principais zoonoses de interesse em Saúde Pública. 
Interação entre agente, hospedeiro e ambiente. Zoonoses transmitidas por água e alimentos. 2. Ciência dos alimentos. 
Aspectos básicos e fundamentais dos alimentos e das matérias primas. Processos tecnológicos e controle de 
qualidade dos alimentos. 3. Características dos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização 
dos alimentos e produtos de origem animal. Inspeção e fiscalização de estabelecimentos onde há fabricação e/ou 
manipulação de alimentos. 4. Ações fiscais relativas a alimentos. Coleta de amostras de gêneros alimentícios para 
análise em laboratório. 5. Controle higiênico-sanitário dos abatedouros, estabelecimentos produtores e/ou 
comercializadores de alimentos. Doenças veiculadas por alimentos e água. 6. Classificação e identificação de micro-
organismos veiculados por água e alimentos. Esterilização e desinfecção por meios físicos e químicos.                           
7. Regulamentos sanitários. Legislação, normas e aspectos legais aplicados ao comércio e indústria de alimentos, 
águas e demais produtos pertinentes. 8. Sistema Único de Saúde: Definição, princípios e diretrizes. Vigilância 
Sanitária, conceitos e competências sobre os serviços e produtos com interesse para a saúde. 
 
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 
1. O Sistema Tributário Brasileiro. Os princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. A repartição 
das receitas tributárias. 2. Código Tributário Nacional. Tributos e suas espécies. Características. 3. Normas gerais de 
Direito Tributário. Vigência e aplicação da legislação tributária municipal. Interpretação e integração da legislação 
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tributária. 4. Obrigação tributária. Fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo. Solidariedade e capacidade tributária. 
Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. 5. Crédito tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário. Renúncia fiscal. Garantias e privilégios. 6. Administração tributária. Fiscalização, dívida ativa e 
penalidades tributárias. 7. Código Tributário Municipal. Normas gerais. Características dos tributos municipais. 
Administração tributária municipal. Processo administrativo fiscal. 8. Ações de Combate à sonegação fiscal. 9. Auditoria 
Tributária. 10. Plano Anual de Fiscalização. 11. Notificação e Intimação de Atividade Fiscalizatória. 12. Fiscalização 
junto a contribuintes específicos.  
 
BIBLIOTECÁRIO 
1. Planejamento, Organização e Administração de Bibliotecas. 2. Processamento Técnico da Informação: Catalogação: 
princípios e Código de Catalogação Anglo-Americano. 3.  Classificação: estrutura e sistemas. Classificação Decimal de 
Dewey, Tabelas de notação de autor. 4. Indexação: Conceitos, processos, linguagens e sistemas, recuperação da 
informação: princípios, medidas de avaliação, métodos de indexação. 5. Serviço de Referência: conceito, 
competências, técnicas de busca e disseminação da informação. Utilização de fontes gerais e especializadas de 
informação. 6. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 7. Avaliação e Desenvolvimento de 
Coleções. 8. Estudos e Treinamento de usuários. 9. Redes e Sistemas de Informação: conceitos e características.    
10. Marketing: serviços aos clientes, técnicas,  implementação, estratégias. 11. Profissão do Bibliotecário: legislação, 
órgão de classe. 
 
BIÓLOGO 
1. Biologia Zoologia. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Entomologia. Invertebrados. Vertebrados. 
Botânica. Classificação e características principais dos grupos vegetais. Algas e Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e 
Angiospermas. Ecologia Vegetal. Parasitologia. Protozoários. Helmintos. Principais Zoonoses. Medidas Profiláticas em 
Saúde Pública. Ecologia. Componentes abióticos e bióticos. Habitat e Nicho Ecológico. Relações intraespecíficas e 
interespecíficas. Ecossistemas aquáticos e terrestres. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. 2. Resíduos sólidos Tipos de 
Resíduos. Classificação dos Resíduos. Resíduos Infectantes. Resíduos Químicos. Resíduos Radioativos. Resíduos 
Comuns. Resíduos Perfurocortantes. Descarte de Resíduos. 3. Poluição, Impactos Ambientais e Legislação 
Ambiental Órgãos Governamentais do Meio Ambiente. Instruções normativas e resoluções. Leis Ambientais. Poluição 
do Ar, Águas e Solos. Impactos Ambientais. Medidas Mitigadoras. Medidas Compensatórias. Termos de Ajuste de 
Conduta (TACS). Unidades de Conservação. 4. Análises clínicas Coletas e Exames de materiais biológicos. Detecção 
de doenças e agentes patológicos. Emissão e interpretação de Laudos.Hematologia. Microbiologia. Imunologia. 
Química clínica. Parasitologia. 5. Agricultura e Pecuária Técnicas Agropecuárias. Produtividade Agropecuária. 
Produtos Agropecuários. Pesquisas e Inovações Tecnológicas Agropecuárias. 
 
CONTADOR  
1. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: 
conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de 
Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamental: 
Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Orgânica do Município 
de Paty do Alferes voltada para a Administração Financeira e Orçamentária. Receita Pública: Conceito, Classificações, 
Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Dívida Ativa. Despesa 
Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios 
da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida 
Pública. Bens Públicos.  2. Lei de Responsabilidade Fiscal: Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; 
Transferências Legais e Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de 
Dotações; Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária; Relatório da Gestão Fiscal. 3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil, 
Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos 
principais fatos da administração pública: arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de 
dívida ativa, realização das despesas correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária, inscrição de dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas, 
reconhecimento da valorização de bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, 
diminuição de dívidas por baixa da taxa cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro 
da correção monetária cambial, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e 
consignações em folha de pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos 
contábeis orçamentários (PCO): reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis 
referentes à receita e à despesa orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar, 
despesas de exercícios anteriores, suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público 
(de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – (MCASP da STN): Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de 
Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e inventário. 
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP. 
 
ENFERMEIRO, ENFEREMEIRO B e ENFERMEIRO B (SAÚDE MENTAL) 
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enfermagem; Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Programas 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;  
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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. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
1. Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. 1.1. Ecologia e ecossistemas brasileiros. 1.2. 
Conceito de poluição ambiental. 1.3. A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistemas na 
natureza. 1.4. Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos: 
mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração. 1.5. Processos de controle da poluição. 1.6. 
Monitoramento ambiental de solo, água e ar. 1.7. Remediação de áreas degradadas. 1.8. Gestão integrada de meio 
ambiente, saúde e segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo 
VI Do Meio Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei 
Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei 
Federal nº 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da 
Saúde (Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 e Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 ); 2.7. 
Código Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de 
1999) e Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 
de 2000). 2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05 
de Janeiro de 2007). 3. Licenciamento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciamento. 3.2. Sistema de 
Licenciamento Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejamento, controle, fiscalização e execução 
de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2. 
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de 
Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA.                  
5. Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do INEA. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1. Etapas preliminares e obras infraestrutura: aspectos legais; estudo do terreno; sondagens; topografia; demarcação 
da obra; fundações diretas; fundações indiretas. Obras de superestrutura: formas; armaduras; tecnologia do concreto; 
concreto; alvenaria. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria: sistemas de 
alimentação predial e distribuição de água fria; dimensionamento do sistema de alimentação; dimensionamento da 
estação elevatória; dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário: 
partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgoto sanitários; dimensionamento das canalizações 
de esgoto e ventilação. Instalações Prediais de esgotos pluviais: dimensionamento das instalações prediais de esgotos 
pluviais. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio: sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais. 
Instalações elétricas: Alimentação predial. PC; Quadros corta-circuitos; Tubulações; condutores; dimensionamento; 
pontos de utilização; dimensionamento. Instalações de gás: medidores. PI; reguladores de pressão; tubulação, 
dimensionamento; pontos de utilização; aquecimento e exaustão. Instalações de telefone: quadros de distribuição; 
tubulação interna e rede interna; cabeamento. Rede Lógica: quadros de distribuição; tubulação interna e rede interna; 
cabeamento. Esquadrias: madeira; metálica; PVC. Serviços de acabamento: revestimento; pavimentação. Coberturas e 
tratamento: impermeabilização; telhados – madeiramento e telhas. Louças e metais. Equipamentos eletromecânicos. 
Vidros: lisos; temperados. Pavimentação: projetos de vias urbanas; obras de arte; pavimentação; ensaios tecnológicos. 
2. Arquitetura e Urbanismo: Infraestrutura Urbana: Obras de Arte; Paisagismo; Sinalização e Controle de Tráfego 
Urbano.  
 
ENGENHEIRO FLORESTAL 
1. Ecologia geral. 2. Ecologia florestal. 3. Silvicultura de espécies tropicais. 4. Restauração. 5. Arborização urbana.           
6. Viveiros Florestais. 7. Inventário Florestal. 8. Produtos Florestais. 
 
ENGENHEIRO SANITARISTA 
1. A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistemas na natureza. 1.2. Transporte e 
dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos: mecanismos físicos, 
químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração. 1.3. Processos de controle da poluição. 1.4. Monitoramento 
ambiental de solo, água e ar. 1.5. Remediação de áreas degradadas. 1.6 Gestão integrada de meio ambiente, saúde e 
segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo VI Do Meio 
Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei Federal n.º 
6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal nº. 
9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da Saúde (Nº 
2.914, de 12 de dezembro de 2011e Portaria de Consolidação No. 5, de 28 de setembro de 2017); 2.7. Código 
Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de 1999) e 
Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000). 
2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro 
de 2007).   3. Licenciamento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciamento. 3.2. Sistema de Licenciamento 
Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejamento, controle, fiscalização e execução de obras; 
orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2. Acompanhamento e 
aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de Gestão Ambiental e 
Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA. 
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FARMACÊUTICO 
1. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; farmacodinâmica; 
mecanismo de Ação de fármacos que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; biodisponibilidade e bioequivalência de 
medicamentos; interação droga-receptor; interação de fármacos; mecanismos moleculares de ação dos fármacos; 
toxicologia. 2. Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico: conceitos gerais; atribuições do farmacêutico; serviços 
clínicos; revisão da farmacoterapia; acompanhamento farmacoterapêutico; Uso Racional de Medicamentos (URM); 
aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia e farmacovigilância; estudos de utilização de 
medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; vias de administração; atividades de implantação da 
farmacovigilância seguindo recomendações da ANVISA; segurança do paciente; noções de controle de infecção 
hospitalar. 3. Seleção de Medicamentos: conceitos gerais; farmacoeconomia; guias farmacoterapêuticos;serviços e 
centros de informações de medicamentos; comissões de farmácia e terapêutica (CFT); medicamentos sujeitos a 
controle especial: psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (legislação e dispensação); portaria 344/98 e suas 
atualizações. 4. Farmacotécnica; manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais;  tecnologia 
Farmacêutica; boas práticas de fabricação de produtos farmacêuticos; farmacotécnica de produtos estéreis; 
reconstituição, diluição, fracionamento e estabilidade de produtos injetáveis; formulações de grande volume; cálculos 
em farmácia. 5. Controle de Qualidade: de matérias-primas e produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, 
físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de qualidade; técnicas de esterilização. 6. Ética profissional; 
legislação sanitária aplicada à farmácia; conceitos básicos em ciências farmacêuticas; política de Medicamentos; 
medicamentos de referência, similares, genéricos e biológicos: assuntos regulatórios. 7. Epidemiologia; determinações 
sociais do processo saúde/doença e aspectos epidemiológicos; indicadores de saúde gerais e específicos; doenças de 
notificação compulsória; gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 8. Licitação e aquisição de produtos 
farmacêuticos: gestão  de serviços de farmácia: dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; 
controle e planejamento de estoque de medicamentos e materiais de consumo; consumo médio mensal; ponto de 
requisição; estoque mínimo e estoque máximo; curvas ABC/XYZ; sistemas de distribuição e dispensação de 
medicamentos, avaliação de tecnologias em saúde (ATS). 
 
FISIOTERAPEUTA 
1. Anatomia Muscular e Óssea. 2. Fisioterapia Aplicada às Disfunções: Cardiovasculares; Pneumológicas; 
Reumatológicas; Ortopédicas e Traumatológicas; Neurológicas; Pediátricas. 3. Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de 
Cirurgias Torácicas, Neurológicas e Ortopédicas. 4. Fisioterapia em Terapia Intensiva. 5. Fisioterapia Geral: 
Eletroterapia; Termoterapia; Cinesioterapia. 6. Testes ortopédicos 
 
FONOAUDIÓLOGO 
1. Alterações da linguagem oral e escrita - fala, voz, audição, fluência e deglutição. 2. Transtornos de aprendizagem da 
leitura e da escrita e Processamento Auditivo. 3. Estudo Fonético e Fonológico do Português Brasileiro – classificação 
fonêmica e estruturas envolvidas na produção dos sons. 4. Respiração Oral – uma visão sistêmica e multidisciplinar, 
inter-relação entre a Fonoaudiologia e Odontologia. 5. Reabilitação dos distúrbios da comunicação oral e escrita – voz, 
fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita. 
 
* CONTEÚDO COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Clínica Médica: 1. Hipertensão Arterial 2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 3. Cardiopatia Isquêmica. 4. Dislipidemias 
5. Diabetes Melittus. 6. Doenças da Tireóide. 7. Pneumonias 8. Derrame Pleural. 9. Tuberculose. 10. Asma. 11. DPOC. 
12. Neoplasias do Pulmão. 13. Hepatites. 14. Doença Péptica. 15. Doença do Refluxo. 16. Colelitíase 17. Cirrose. 18. 
Hemorragia Digestiva. 19. Neoplasias do Tubo Digestivo. 20. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 21. AIDS.  22. 
Parasitoses. 23. Insuficiência Renal. 24. Infecção do Trato Urinário. 25. Nefropatias. 26. Acidente Vascular Cerebral 27. 
Meningites.  28. Anemias 29. Dengue e Febre Chikungunya. 30. Influenza H1N1 31. Diarreias.  32. Acidentes com 
animais peçonhentos. 33. Doenças Autoimunes. 
 
MÉDICO B 
1. Conhecimentos inerentes à Estratégia de Saúde da Família - ESF. 2. Cadernos de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização. 3. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Pneumonias. 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 Hematológicas 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.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL  
1. Hipertensão Arterial.  2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 3. Cardiopatia Isquêmica. 4. Dislipidemias 5. Diabetes 
Melittus. 6. Doenças da Tireóide. 7. Pneumonias. 8. Derrame Pleural. 9. Tuberculose. 10. Asma. 11. DPOC. 12. 
Neoplasias do Pulmão. 13. Hepatites. 14. Doença Péptica. 15. Doença do Refluxo. 16. Colelitíase17. Cirrose. 18. 
Hemorragia Digestiva. 19. Neoplasias do Tubo Digestivo. 20. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 21. AIDS. 22. 
Parasitoses. 23. Insuficiência Renal. 24. Infecção do Trato Urinário. 25. Nefropatias. 26. Acidente Vascular Cerebral 27. 
Meningites 28. Anemias 29. Dengue e Febre shikungunya. 30. Influenza H1N1 31. Diarreias 32. Acidentes com animais 
peçonhentos. 33. Doenças Autoimunes. 
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MÉDICO CARDIOLOGISTA 
1. Cardiologia preventiva. 2. Insuficiência coronariana aguda e crônica. 3. Hipertensão arterial sistêmica.                            
4. Insuficiência cardíaca. 5. Lesões orovalvulares. 6. Arritmias cardíacas. 7. Miocardiopatias e periocardiopatias. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
1. Estrutura e fisiologia da pele. 2. Lesões elementares. 3. Discromias. 4. Doenças eritematoescamosas. 5. Eczemas. 
6. Buloses. 7. D. papulosas. 8. Hipodermites. 9. Púrpuras e vasculites. 10. Pruridos, prurigos, urticária. 11. Doenças 
granulomatosas. 12. Dermatoviroses. 13. Dermatoses de origem bacterianas. 14. Dermatoses de origem fúngicas. 15. 
Dermatoses causadas por protozoários. 16. Dermatozoonoses. 17. DST. 18. Hanseníase. 19. Oncologia dermatológica. 
20. Dermatoses auto-imunes. 21. Farmacodermias. 22. Doenças metabólicas. 23. Acne e doenças afins. 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
1. Crescimento e Desenvolvimento: Baixa estatura (investigação, testes diagnósticos e tratamento);puberdade precoce 
e retardada (avaliação clínico-diagnóstica); anomalias do desenvolvimento sexual (classificação, avaliação diagnóstica, 
tratamento), anomalias cromossômicas no homem e na mulher. 2. Neuroendocrinologia: Doenças hipotalâmicas; 
doenças da glândula pineal; hipopituitarismo (etiologia, diagnóstico e tratamento); tumores hipofisários não 
funcionantes (classificação, diagnóstico e tratamento); acromegalia; prolactinomas; Doença de Cushing; tumores 
secretores de glicoproteínas; diabetes insipidus; síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, 
incidentalomashipofisários; deficiência de GH em adultos. 3. Doenças da Tireóide: Nódulos tireoidianos (classificação, 
avaliação diagnóstica, avaliação citológica e tratamento); neoplasias diferenciadas e indiferenciadas (classificação, 
diagnóstico e tratamento); hipotireoidismo; hipertireoidismo, tireoidites agudas, subagudas, linfocítica crônica e Riedel; 
emergências tireoidianas (crise tireotóxica e coma mixedematoso); disormogênese da tireóide. 4. Doenças da 
Paratireóide: Hiperparatireoidismo primário, hipercalcemias, hipoparatireoidismo; pseudohipoparatireoidismo, 
osteoporose (diagnóstico, prevenção e tratamento); raquitismo; osteomalacia. 5. Doenças da Supra-Renal: 
Insuficiência do córtex supra-renal; feocromocitoma; Síndrome de Cushing; hiperaldosteronismo primário; hiperplasia 
adrenal congênita; carcinoma de córtex supra-renal. 6. Doenças do Sistema Reprodutor: Hipogonadismo masculino; 
disfunção sexual masculina; infertilidade masculina; criptoquidismo e micropênis; ginecomastia; doença policística dos 
ovários; infertilidade feminina; amenorréia primária e secundária; hirsutismo e virilismo; tumores ovarianos; climatério 
(terapia de reposição hormonal). 7. Doenças do Pâncreas Endócrino: Hipoglicemia (classificação, avaliação clínica e 
diagnóstica); gastrinomas; insulinomas; Diabetes Mellitus tipo I, tipo II e gestacional (classificação, diagnóstico, 
complicações agudas, nefropatia, neuropatia periférica, arteriopatia, oftalmopatia e tratamento). 8. Dislipidemias e 
Obesidade: Síndrome plurimetabólica; dislipidemias (classificação e tratamento); obesidade (etiopatogenia, 
diagnóstico, tratamento clinico e cirúrgico). 9. Neoplasias Endócrinas Múltiplas Tipo I e Tipo II. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
1. Anatomia, fisiologia e embriologia do aparelho genital e da mama. 2. Semiologia ginecológica e exames 
complementares em Ginecologia. 3. Malformações genitais. Amenorréia. Ginecologia infanto-puberal.                               
4. Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica aguda. Dismenorréia e tensão 
prémenstrual. 5. Sangramento Uterino anormal. Miomatose uterina. Endometriose. 6. Prolapsos genitais. Incontinência 
urinária feminina. 7. Planejamento familiar. anticoncepção. Sexualidade humana. Violência contra mulher.                          
8. Infertilidade. Climatério. 9. Doenças benignas e malignas da mama. Lesões precursoras do colo uterino e câncer do 
colo uterino. Câncer de endométrio. Tumores benignos e malignos dos ovários. 10. Síndrome do ovário policístico.               
11. Urgências em Ginecologia. 12. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica. Videolaparoscopia e 
videohisteroscopia. 13. Bioética e Ginecologia. Informática e Ginecologia. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
1. O Estado de vigília e o sono. 1.1. Coma. 1.2. Mutismo acinético e síndrome de De-Eferenciação. 1.3. Confusão 
mental. 1.4. Hipersonias. 2. Infecções do sistema nervoso. 2.1. Infecções bacterianas. 2.2. Infecções Virais. 2.3. 
Infecções parasitárias e fúngicas. 2.4. Manifestações neurológicas do vírus de imunodeficiência humana. 3. Doenças 
vasculares do sistema nervoso. 3.1. Doença cérebro vascular isquêmica. 3.2. Hemorragia intracerebral. 3.3. Aneurisma 
intracraniano. 3.4. Acidente vascular encefálico na infância. 3.5. Doença vascular da medula espinhal. 4. Traumatismo 
do sistema nervoso. 4.1. Traumatismo crânio-encefálico. 4.2. Traumatismo raquimedular. 4.3. Traumatismo de nervos 
periféricos. 5. Tumores primários e secundários do sistema nervoso. 5.1. Apresentação clínica e terapia dos tumores 
do sistema nervoso central. 5.2. Apresentação clínica e terapia dos tumores espinhais. 5.3. Apresentação clínica e 
terapia dos tumores dos nervos periféricos. 5.4. Síndromes para neoplásicas. 6. Doença inflamatória desmielinizante 
do sistema nervoso central. 7. Encefalopatias tóxicas e metabólicas. 8. Encefalopatias isquêmicas anóxicas.                      
9. Distúrbios circulação liquóricas e edema cerebral. 10. Distúrbios neurológicos dos erros inatos do metabolismo.               
11. Demências. 11.1. Demências degenerativas. 11.2. Demências vasculares. 12. Epilepsias. 13. Cefaleia e Algias 
cranianas. 14. Desordens cerebelares e espinocerebelares. 15. Desordens dos núcleos da base. 16. Desordens dos 
neurônios motores superiores e inferiores. 17. Desordens das raízes, plexos e nervos periféricos. 18. Desordens do 
sistema nervoso autonômico. 19. Desordens da junção neuromuscular. 20. Desordens do músculo esquelético.                
21. Complicações neurológicas da gravidez. 22. Complicações neurológicas do recém-nato. 23. Complicações 
neurológicas das doenças sistêmicas. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 
1. Exame neurológico do recém-nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso. 2. Epilepsia e distúrbios 
paroxísticos de natureza não epiléptica. 3. Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso. 4. Encefalopatias não 
progressivas e progressivas. 5. Doenças neurocutâneas. 6. Tumores do SNC. 7. Hipertensão intracraniana.                       
8. Distúrbios do sono. 9. Distúrbios do comportamento. 10. Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar.                    
11. Cefaléias. Doenças neuromusculares. 12. Doenças neurológicas heredodegenerativas. 13. Ataxias agudas.                
14. Infecções congênitas. 15. Afecções dos gânglios da base. 16. Peroxissomopatias. 17. Lisossomopatias.                     
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18. Doenças desmielinizantes. 19. Comas. 20. Traumatismo crâniencefálico. 21. Acidentes vasculares celebrais na 
infância. 22. Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas. 23. Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. 24. Morte encefálica. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
1. Farmacologia: Exame funcional dos olhos; Exame físico dos olhos; Trauma ocular; Pálpebras; Órbita; Aparelho 
Lacrimal; Conjuntiva; Córnea; Esclera; Uveíte; laucoma; Cristalino. 2. Retina (descolamento, doenças vasculares, 
doenças adquiridas e doenças hereditárias). 3. Doenças Hereditárias da Coróide. 4. Tumores da Úvea e Retina.                
5. Estrabismo. 6. Doenças istêmicas e acometimento ocular. 7. Refração, Lentes de contato. 8. Visão Subnormal. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
1. Histologia, histopatologia e embriologia do aparelho locomotor. 2. Fisiologia e mineralização do osso. 3. Anatomia do 
aparelho locomotor. 4. Semiologia e propedêutica do aparelho locomotor. 5. Biomecânica. 6. Doenças 
osteometabólicas. 7. Infecção osteo-articular. 8. Tromboembolismo. 9. Anomalias congênitas do membro superior.            
10. Anomalias congênitas da coluna vertebral. 11. Anomalias congênitas do membro inferior. 12. Displasias.                   
13. Líquido sinovial. Artrites. 14. Tendinites e tenosinovites. Bursites. 15. Sinovites. 16. Gota. 17. Osteocondrites.             
18. Osteonecrose. 19. Miosites. 20. Espondilites. 21. Entesopatias. 22. Artrose. 23. Artrites. 24. Patologias 
degenerativas do aparelho locomotor. 25. Síndromes compressivas neurológicas. 26. Paralisia cerebral. 27. Tumor 
normal. 28. Distúrbios da marcha. 29. Amputações. 30. Artroscopia. 31. Artroplastia. 32. Enxertia óssea e cutânea.            
33. Cintilografia óssea. 34. Radiologia ortopédica. 35. Tomografia computadorizada do esqueleto. 36. Ressonância 
magnética osteoarticular. 37. Lesões nervosas relacionadas e hanseníase. 38. Lesões traumáticas dos nervos 
periféricos. 39. Tratamento de deformidades e sequelas da hanseníase. 40. Lesões ortopédicas relacionadas ao 
diabetes. 41. Pé diabético. 42. Consolidação das fraturas. 43. Cicatrização tendinosa e ligamentar. 44. Biomecânica 
das fraturas. 45. Classificação das fraturas. Fraturas expostas. 46. Atendimento ao politraumatizado. 47. Fraturas por 
arma de fogo. 48. Fraturas patológicas. 49. Fratura por estresse. 50. Gangrena gasosa. 51. Complicações das fraturas 
e das luxações. 52. Tromboembolismo. 53. Infecção pós-traumática. 54. Fixação interna das fraturas. 55. Fixação 
externa. 56. Métodos de tratamento de fraturas e luxações. 57. Técnica AO. 58. Princípios de osteossíntese.                   
59. Planejamento pré-operatório. 60. Fraturas e luxações do membro inferior. 61. Fraturas e luxações da pelve.               
62. Fraturas e luxações da cintura escapular. 63. Fraturas e luxações do membro superior. 64. Fraturas e luxações da 
coluna vertebral. 65. Lesões meniscais. 66. Lesões ligamentares. 67. Lesões tendinosas. 68. Instabilidade articular.  
69. Luxação recidivante. 70. Fraturas na criança. Descolamento epifisário. 71. Trauma fisário. Fratura em galho verde. 
71. Fratura subperióstica. 73. Deformidade plástica. 74. Fratura obstétrica. 75. Síndrome da criança espancada. Ósseo 
maligno. 76. Tumor ósseo benigno. 77. Pseudotumores. 78. Doença de Paget. 79. Síndromes compartimentais.               
80. Paralisia obstétrica. Artrogripose. 81. Síndromes que envolvem o aparelho locomotor. 82. Necrose avascular.            
83. Patologias da fise. 84. Deformidades de eixo dos membros inferior e superior. 85. Desvios da coluna vertebral.         
86. Lombalgia e lombociatalagia. 87. Hérnia discal. 88. Espondilólise. Espondilolistese. 89. Estenose de canal vertebral. 
90. Discrepância de comprimento dos membros. 91. Deformidades adquiridas do pé. 92. Metatarsalgia. 93. Marcha 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
1. Embriologia, fisiologia e anatomia do nariz, seios para-nasais, boca, faringe, laringe, ouvidos, cabeça e pescoço, 
base de crânio e cirurgia plástica facial. 2. Etiologia, diagnóstico, tratamento clínico cirúrgico das doenças e síndromes, 
como de suas complicações. 3. Emergências em otorrinolaringologia e cirurgia cervico facial com diagnóstico e 
tratamento clínico e cirúrgico. 4. Otologia. 5. Oto-Neurologia. 6. Rinologia. 7. Faringo-estomatologia. 8. Laringologia e 
Voz. 9. Cabeça e Pescoço. 10. Cirurgia Plástica Facial. 11. Base de Crânio. 12. Otorrinolaringologia Pediátrica. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Aleitamento materno; Imunizações preventivas; TRO (Terapia da reidratação oral);  Infecções respiratórias agudas; 
Intoxicações agudas;  Queimadura; Hiperplasia adrenal congênita; Síndrome de down; Refluxo gastroesofágico;  
Anemias carenciais; Doenças exantemáticas; Doenças comuns da infância; Meningoencefalites; Monucleose; 
Estafilococcias e estreptococcias; Infecções congênitas; Coxcsakioses; Assistência ao RN na sala de parto; RN a 
termo, prematuro, pós termo; Desvitaminoses; Infecções do trato respiratório ;Febre reumática. Reanimação 
cardiopulmonar; distúrbios hidreletrolíticos e ácido-básicos; choque; princípios básicos de respiração mecânica; 
acidentes; violência contra a criança e o adolescente; analgesia e sedação; tratamento da asma aguda; anafilaxia; 
urticária e angioedema; cardiopatias congênitas; eritema multiforme major; insuficiência cardíaca; crise cianótica; 
arritmias cardíacas; miocardite aguda viral; endocardite infecciosa; sepse; meningites; infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana; tétano; profilaxia da raiva humana; dengue; piodermites; cetoacidose diabética; hipoglicemia; 
insuficiência adrenal; diarreia aguda e crônica; hemorragia digestiva; insuficiência hepática aguda; abordagem e 
manuseio do hepatopata crônico na emergência; indicação de componentes e derivados de sangue; parasitoses 
intestinais; reações hemolíticas transfusionais; doença falciforme; emergências oncológicas; neutropenias; púrpura 
trombocitopênica imunológica; infecção urinária; hematúria; síndrome hemolítico-urêmica; glomerulonefrite difusa 
aguda; hipertensão arterial; síndrome nefrótica; complicações; insuficiência renal aguda; crise convulsiva; traumatismo 
craniencefálico; coma; hipertensão intracraniana; síndrome de Guillain-Barré; ataxia; morte encefálica; encefalites; 
pneumonias agudas; bronquiolite viral aguda; obstrução respiratória alta; insuficiência respiratória; tuberculose; febre 
reumática; quadros inflamatórios do sistema osteoarticular; púrpuras; doença de Kawasaki; abdome agudo; trauma de 
tórax e abdome; politraumatismo; febre sem foco. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
1. Diagnóstico e Classificações em psiquiatria. 2. Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos.                      
3. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa. 4. Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e transtornos delirantes. 5. Transtornos do humor [afetivos]. 6. Transtornos neuróticos, transtornos 
relacionados com o "stress" e transtornos somatoformes. 7. Síndromes comportamentais associadas a disfunções 
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fisiológicas e fatores físicos. 8. Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto. 9. Retardo mental.                
10. Psicofarmacologia clínica e outras terapias biológicas. 11. Psicoterapias. 12. Medicina Psiquiátrica de emergência. 
13. Reabilitação psicossocial. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
1. Classificação e epidemiologia dos distúrbios psiquiátricos na infância e adolescência. 2. Princípios gerais do 
desenvolvimento  e  avaliação  psiquiátrica  de  crianças  e  adolescentes.  3.  Transtornos  do  desenvolvimento.               
4. Transtornos de comportamento e de linguagem. 5. Transtorno de ansiedade da separação. 6. Mutismo seletivo.           
7.  Transtorno de Tique.  8. Transtorno  de  excreção.  9.  Transtorno  da  alimentação  da  primeira  infância.                    
10. Transtornos de humor e suicídio. 11. Transtornos de ansiedade. 12. Transtornos do sono. 13. Esquizofrenia de 
início precoce. 14. Abuso de substância na adolescência. 15. Psicofarmacologia na criança e no adolescente.                  
16. Psicoterapia e psicologia médica. 17. Escalas de avaliação para altruísmo, depressão e ansiedade em crianças.          
18. Políticas públicas de saúde mental infanto‐juvenil. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
1. A natureza do ultrassom. Princípios básicos. 2. Técnica e equipamentos. 3. Indicações de ultrassonografia.                   
4. Doppler. 5. Obstetrícia e ginecologia. 6. Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. 7. Anatomia 
ultrassonográfica fetal. 8. Anatomia da idade gestacional. 9. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré- natal.            
10. Crescimento intra-uterino retardado. 11. Gestação de alto risco. 12. Gestação múltipla. 13. Placenta e outros 
anexos do concepto. 14. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. 15. Doenças pélvicas inflamatórias.                  
16. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. 17. Princípios no diagnóstico diferencial das massas 
pélvicas pela ultrassonografia. 18. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. 19. Endometriose. 20. Estudo 
ultrassonográfico da mama normal e patológico. 21. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. 22. Estudo 
ultrassonográfico do ovário normal e patológico. 23. Ultrassonografia e esterilidade. 24. Estudo ultrassonográfico das 
patologias da primeira metade da gestação. 25. Medicina interna. 26. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, 
face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), 
retroperitôneo. 27. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, 
rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. 28. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores 
com o uso de ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia. 
 
MÉDICO ULTRASSONAGRAFISTA 
1. Bases físicas da ultrassonografia. Produção do ultrassom. Interação ultrassom/matéria. Transdutores, modalidade de 
imagens, efeitos biólogos. 2. Ultrassonografia de partes superficiais. Estudo dos bócios. Nódulos glândulo-salivares. 
Paratireóide. Parede torácica, mamas, parede abdominal, bolsa escrotal. Articulações. 3. Ultrassonografia do aparelho 
digestivo. Trauma. Doenças difusas e focais do fígado. Tumores. Doenças inflamatórias das vias biliares, cálculos 
biliares e tumorais. Pancreatites, tumores pancreáticos. Doença inflamatória e tumores do tubo digestivo.                          
4. Ultrassonografia do aparelho urinário. Malformações. Litíase. Doença inflamatória. Tumores. Traumas.                          
5. Ultrassonografia dos vasos abdominais e retroperitônio. Hipertensão porta. Aneurismas. Tumores.                                   
6. Ultrassonografia em ginecologia. Malformações. Alterações do ciclo menstrual. Doença inflamatória. Tumores.                  
7. Ultrassonografia obstétrica. Gestação normal. Sangramento no curso da gestação. Crescimento infra-uterino 
anormal. Malformações. Avaliação do bem-estar fetal. Placenta. Líquido amniótico. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
1. Anatomia cirúrgica urológica. 2. Infecções urinárias inespecíficas. 3. Tuberculose urogenital. 4. Imaginologia do trato 
urinário. 5. Litíase urinária. 6. Doenças sexualmente transmissíveis. 7. Infertilidade masculina. 8. Urologia feminina.         
9. Bexiga nerogênica. 10. Tumores do trato genitourinário e da adrenal. 11. Hiperplasia prostática benigna.                  
12. Disfunções sexuais masculinas. 13. Traumatismo urogenital. 14. Uropediatria. 15. Trasplante renal.                           
16. Endourologia. 17. Urgências não traumáticas do trato genitourinário. 18. Videolaparoscopia em urologia.                   
19. Cirurgia reconstrutora urogenital. 20. Hipertensão renovascular. 21. Embriologia do trato genitourinário. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
1. Zoonoses de importância em saúde pública. Controle das doenças transmitidas ao homem, através da avaliação, 
investigação epidemiológica, diagnóstico e profilaxia. Etiologia, sintomatologia, epidemiologia, e profilaxia das principais 
doenças bacterianas, parasitárias, Viróticas e de interesse em Saúde Pública. Interação entre agente, hospedeiro e 
ambiente, levando em conta a fonte de infecção. 2. Ciência dos alimentos. Aspectos básicos fundamentais dos 
alimentos e das matérias primas. Processos tecnológicos e controle de qualidade dos alimentos. Características dos 
locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos alimentos e produtos de origem animal.                
3. Controle higiênico-sanitário dos matadouros, estabelecimentos produtores e comerciais de alimentos, produtos de 
origem animal e demais produtos alimentícios. Procedimentos na inspeção e fiscalização de alimentos e produtos de 
origem animal, desde a inspeção “ante e pós-mortem”, no processamento tecnológico, armazenamento, conservação e 
consumo. Doenças transmitidas por alimentos e água. Princípios básicos da higienização. 4. Exames laboratoriais: 
análises clínicas, anatomopatológicos, inspeção ante e post-mortem, objetivando a proteção da saúde individual e 
coletiva da população. Classificação e identificação dos microorganismos. Esterilização e desinfecção por meios físicos 
e Químicos; Técnicas de Coleta de material para exames histopatológicos, microbiológicos e toxicológicos. 5. Controle 
e combate de vetores, pragas urbanas, animais sinantrópicos indesejáveis transmissores de raiva animal e demais 
zoonoses. 6. Regulamentos sanitários. Legislação, normas e aspectos legais aplicados à defesa do meio ambiente, 
defesa sanitária animal e ao comércio e indústria de alimentos, águas e demais produtos pertinentes. 7. Sistema Único 
de Saúde: Definição, princípios e diretrizes. Vigilância Sanitária, conceitos e competências sobre os serviços e 
produtos com interesse para a saúde. 8. Exercício Legal da Profissão de Médico Veterinário. Medicina Veterinária 
Legal. Deontologia Veterinária. 9. Epidemiologia descritiva: indicadores de morbimortalidade, índice endêmico, séries 
cronológicas e estimativa de população. 10. Lei Orgânica Municipal: 23/04/90 
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MUSICOTERAPEUTA 
1. Definição e Elementos Constitutivos; Conotação Musical: Notas, Escalas, Pauta, Claves, Valores. 2. Divisão 
Proporcional dos Valores. 3. Ligadura e Ponto de Aumento. 4. Principais Sinais na Escrita Musical.  5. Principais 
Figuras da Pauta; Meios de Conhecer o Tom de um Trecho. 6. Sinais de Abreviaturas. 7. Principais Sinais de 
Frequência; Composição de Compasso Musical; Aplicação da música em atividades ligadas à saúde.  
 
NUTRICIONISTA 
1. Nutrição e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. 2. Avaliação e aconselhamento nutricional em 
crianças e adolescentes. 3. Fisiopatologia e prevenção das hipovitaminoses. 4. Obesidade e síndrome metabólica.             
5. Necessidades e recomendações de energia e nutrientes para crianças e adolescentes. 6.  Alimentação equilibrada 
na promoção da saúde. 7. Técnica dietética, elaboração de cardápios, roteiro de elaboração indicadora de 
rendimentos, porcionamento de alimentos, técnicas de preparo e conservação de alimentos. 8. Fundamentos da 
Legislação de Alimentos Segundo o Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.                  
9. Doenças Veiculadas por Alimentos: prevenção e epidemiologia. 10. Registro de Produtos. 11. Rotulagem de 
Alimentos. 12. Conceitos Básicos de Higiene e Requisitos de Higiene na Indústria de Alimentos. 13. Boas Práticas de 
Fabricação. Limpeza e Sanitização de Alimentos. Controle de Infestações. 14. Responsabilidade Técnica.                        
15. Segurança Ocupacional. 
 
ODONTÓLOGO B 
1. Dentística - Isolamento do campo operatório, preparos cavitários, tratamento restaurador atraumático, proteção do 
complexo dentinopulpar, restaurações dentárias por resina, aplicações clínicas dos materiais ionoméricos.                        
2. Aplicações clínicas dos materiais dentários. 3. Prevenção e fatores de risco da doença periodontal. 4. Patologia 
periodontal. 5. Urgências em Endodontia. 6. Princípios gerais em prótese dentária. 7. Desenvolvimento, morfologia dos 
dentes decíduos, cárie em crianças e adolescentes. 8. Anatomia da cabeça e do pescoço 9. Medicamentos de uso 
odontológico, anestesia local, manejo do paciente. 10. Patologias bucais. 11. Políticas públicas de saúde no Brasil: 
estratégia Programa Saúde da Família (ESF); saúde bucal na ESF. 12. Planejamento e avaliação de programas de 
Saúde Pública. 13. Educação para a saúde: princípios e métodos. 14. Promoção de saúde e prevenção dos agravos de 
saúde bucal mais prevalentes.15. Traumatologia dentoalveolar. 16. Aplicações clínicas dos materiais dentários.                  
17. Cuidados com pacientes portadores de necessidade especiais. 18. Radiologia aplicada à odontologia.                       
19. Princípios de cirurgia. 20. Princípios de exodontia. 21. Prevenção e tratamento das complicações em exodontia. 
 
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Introdução ao Direito Administrativo: origem, objeto, conceito e fontes. 2. Regime 
Jurídico Administrativo. 3. Poderes Administrativos. 4. Organização Administrativa. Administração direta e indireta. 
Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Estatais. 5. Atos Administrativos: Noções gerais. Elementos e Desvio de 
Poder. Classificações. Desfazimento. Sanatória. 6. Responsabilidade Civil do Estado. 7. Controle da Administração. 8. 
Licitação. 9. Contratos Administrativos. 10. Serviços Públicos. 11. Terceiro Setor: Organizações Sociais e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Organizações da Sociedade Civil em regime de mútua 
cooperação. Serviços Sociais Autônomos. 12.Servidor Público. 13. Improbidade Administrativa. 14. Intervenção do 
Estado na Propriedade. 15. Bens Públicos. 16. Processo administrativo: noções e princípios constitucionais, direito à 
informação, certidão e petição. 16.1. Habeas Corpus, Mandado de Segurança Individual e Coletivo, Habeas Data, 
Mandado de Injunção, Ação Popular e Ação Civil Pública. 16.3. Judicialização de Políticas Públicas. 17. Atuação do 
Estado no domínio econômico. 18. Responsabilidade Fiscal. 19. Jurisprudência do STF, STJ e TCU. 
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, emancipação, 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 pagamento, 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; 
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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: regime 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. 
DIREITO CONSTITUCIONAL.  1. Classificação das Constituições. 2. Classificação das normas constitucionais quanto 
ao grau de eficácia e aplicabilidade. 3. Interpretação da Constituição. Princípios de interpretação. 4. Poder Constituinte: 
conceito, formas de exercício e espécies. 5. Princípios, direitos e garantias fundamentais. 5.1 Habeas Corpus, 
Mandado de Segurança, Habeas Data, Mandado de Injunção, Ação Popular. 5.2. Direitos Sociais. 5.3. Nacionalidade 
5.4. Direitos políticos. 6. Organização político-administrativa. 6.1 Federação na Constituição de 1988 6.2. O princípio 
federativo. 6.3. O princípio da separação dos Poderes. 7. Organização do Estado. Autonomia e soberania. 8. Princípios 
constitucionais da Administração Pública. 9. Repartição de competências. 10. O Município e a Federação. 10.1. O 
conceito de interesse local. 10.2. A organização do Município. 10.3. Princípios aplicáveis à Administração Pública. 10.4. 
Autonomia municipal: limitações constitucionais. 11. O Poder Legislativo e sua competência. 11.1. A Câmara Municipal. 
11.2. As proibições e incompatibilidades aplicáveis aos Vereadores. 11.3. O processo legislativo. 12. O Poder 
Executivo. 12.1. A responsabilidade do Poder Executivo. 13. Os servidores públicos: normas constitucionais. 13.1. 
Direitos e deveres. 14. Ordem econômica e ordem social. 15. Intervenção do Estado no domínio econômico. 16. A 
prestação de serviços públicos e as normas constitucionais.17. Modificação da Constituição de 1988: revisão 
constitucional, emenda à Constitucional. 17.1. Limites ao poder de reformar. Controle judicial de proposta e de emenda 
à Constituição. 18. Poder Judiciário. 18.1 Funções essenciais à Justiça. 19. Controle de constitucionalidade. 20. Defesa 
do Estado e das Instituições democráticas: estado de defesa e estado de sítio. 21. Finanças Públicas: normas gerais, 
orçamentos e princípios constitucionais orçamentários. 21.1 Leis Orçamentárias. 21.2. Processo legislativo das leis 
orçamentárias. 21.3 Créditos adicionais. 21.4 Limites para despesa com pessoal. 22. Ordem econômica e financeira. 
23. Ordem Social. 24. Jurisprudência do STF e STJ. 
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: 
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 saneamento: 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, julgamento 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 
procedimentos 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; 
Homologação do penhor legal; Regulação de avaria grossa; Restauração de autos; Notificação e da interpelação; 
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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. 
DIREITO TRIBUTÁRIO.  1. Conceito e autonomia do Direito Tributário. 2. Fontes do Direito Tributário. 3. Sistema 
Tributário Constitucional. 4. Tributos: definição e natureza jurídica. 4.1 Espécies tributárias. 5. Competência tributária. 
5.1 Limitações constitucionais ao poder de tributar. 5.2. Princípios. 5.3. Impostos da União. 5.4. Impostos Estaduais. 
5.5. Impostos Municipais. 6. Legislação tributária: leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas 
complementares. 6.1 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 7. Obrigação tributária: 
definição e espécies. 7.1 Elementos da obrigação tributária. 8. Responsabilidade tributária. 9. Crédito tributário: 
conceitos e natureza jurídica. 9.1. Constituição do crédito tributário. 9.2. Suspensão do crédito tributário. 9.3. Extinção 
do crédito tributário. 9.4. Exclusão do crédito tributário. 9.5. Garantias e privilégios do crédito tributário. 10. 
Administração Tributária: fiscalização, sigilo bancário, dívida ativa e certidões negativas. 11. Processo Administrativo 
Tributário. 12. Processo judicial tributário. 13. Crimes tributários e extinção da punibilidade. 
 
 
PROFESSOR B - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 
1. Ar, água e solo: Atmosfera: composição, camadas 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, 
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 animal e vegetal: Aspectos 
morfofuncionais dos tecidos animais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Aspectos morfofuncionais dos tecidos 
vegetais: meristemas, parênquima, xilema, floema, esclerênquima, colênquima, 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 – síndromes 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 neodarwinismo. 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 camada 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. 
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PROFESSOR B - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Ensino de Arte (história, teoria e prática nas escolas brasileiras). 2. A Arte 
na educação escolar: procedimentos pedagógicos (objetivos, conteúdos, métodos e avaliação). 3. A história da Arte 
Brasileira e Universal: manifestações artísticas de diferentes épocas, principais características e artistas 
representantes. 4. As linguagens da Arte: elementos básicos de comunicação e expressão, tecnologia e 
transformações estéticas. 
 
PROFESSOR B - EDUCAÇÃO FÍSICA 
1. Educação Física no contexto da Educação; 2.Função social da Educação Física; 3.Objetivos gerais da Educação 
Física; 4. Avaliação em Educação Física; 5. Papel do professor de Educação Física; 6. Metodologia e didática do 
ensino de educação física; 7. Organização do conhecimento e abordagem metodológica; 8. Critérios de seleção e 
organização de conteúdo; 9. Novas perspectivas para a Educação Física; 10. Base Nacional Comum Curricular 
Educação Física Sociedade e Cultura; 11. História da Educação Física no Brasil; 12. Educação Física e lazer; 
Aprendizagem motora e Desenvolvimento Motor; 13. Psicologia da aprendizagem; 14. Psicologia do esporte;                   
15. Diferenças psicofísicas entre idades; 16. Fisiologia do exercício; 17. Treinamento desportivo: crescimento da 
criança e do adolescente, treinamento da criança e do adolescente, princípios científicos do treinamento; 18. Esportes 
Individuais e Esportes coletivos (Fundamentos técnicos e táticos; Sistemas de defesa e ataque; 19. Regras e 
penalidades; 20. Organização de eventos esportivos.) Jogos e Brincadeiras; 21.Lutas; 22.Atividades Rítmicas e 
Expressivas (Danças); 23.Ginásticas; 24.Educação Física Inclusiva; 25. Atividade física e promoção da Saúde;                
26. Atividade física na prevenção e controle de doenças; 27. Educação física e saúde pública. 
 
PROFESSOR B - ENSINO RELIGIOSO 
1. Fundamentação e princípios éticos propostos pelas várias religiões. 2. História, legislação e concepções de Ensino 
Religioso no Brasil. 3. Diversidade cultural religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar. 4. Ritos e 
tradições dos cultos afro-brasileiros. 5. A Igreja Cristã no Brasil. 6. Religiões: celebrações e tradições. 7. O Ensino 
Religioso como componente curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. 8. Legislação 
do Ensino  Religioso no Brasil: Constituição Federal; LDB 9394/96; Lei 9475 de 22/07/1997; Resolução da Câmara de 
Educação Básica 02 de 07/08/1998. 9. Currículo do Ensino Religioso. 10. A formação do Ensino Religioso. 
 
PROFESSOR B - ESPANHOL 
1. A estrutura básica da língua espanhola (registros linguísticos, organização textual, os conectores; os sintagmas 
nominais e verbais em língua espanhola). 2. As formas verbais (valores e usos; a irregularidade dos verbos no tempo 
presente do indicativo; as formas imperativas dos verbos; os tempos do pretérito em espanhol; o uso dos tempos em 
Futuro; os verbos de “cambio”). 3. Os pronomes complementos e os reflexivos (os pronomes complementos com 
função de objetos diretos e indiretos; a colocação pronominal: infinitivos, gerúndios, imperativos. 4. O sistema 
fonológico espanhol (principais realizações e diferenças entre Espanha e Hispano-América, “elvoseo”, a formalidade e 
a informalidade). 5. A voz passiva e a impessoalidade em língua espanhola. 6. Perspectivas discursivas (os estilos 
direto e indireto em espanhol, os gêneros discursivos). 7. Metodologias e abordagens no ensino de Espanhol (LE): 
tradicional, direto, audiolingual, sociointeracionista; as abordagens segundo Aquilino Sánchez. 8. O uso das novas 
tecnologias no ensino de línguas estrangeiras. 
 
PROFESSOR B - GEOGRAFIA 
1. A Geografia, seu objeto de estudo e os conceitos fundamentais - Teoria da Geografia e História do pensamento 
geográfico. O espaço geográfico como produto histórico e social. O espaço geográfico como objeto da Geografia. Os 
conceitos de espaço, 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 sistema solar. Estrutura e dinâmica geológica da 
terra. O aproveitamento econômico dos recursos naturais. Problemas 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 problemas 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 B - 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 
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 
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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 americanos: 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 comerciantes 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-americanas 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 norte-
americana 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 fundamentalismo 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 Roma; 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 B - 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 
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 pronomes; O sintagma verbal: classes, sistemas de tempo, aspecto e 
modalidade, concordância verbal, construções ativa e passiva; O sintagma adverbial: advérbios e adjuntos adverbiais; 
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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 B - LÍNGUA PORTUGUESA 
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 B - MATEMÁTICA 
1. Números e Operações: Conjuntos: conceito e operações. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Múltiplos, divisores e 
números primos. Porcentagem. Médias. Procedimentos de cálculo exato e aproximado. Termo algébrico, polinômios e 
suas operações, frações algébricas. Função: conceitos, função inversa, função composta. Aplicação do conceito de 
função na resolução de problemas. Função Afim, Quadrática, Exponencial e Logarítmica. Resoluções de equações, 
inequações e sistemas de 1° e 2° graus, exponenciais, logarítmicas e suas aplicações. Progressões Aritméticas e 
Geométricas. Juros Simples e Compostos. Análise Combinatória. Matrizes: conceitos, operações e matriz inversa. 
Sistemas Lineares. Polinômios e Equações Polinomiais. 2. Espaço e Forma: Plano Cartesiano. Equação da reta, da 
circunferência e da elipse. Relações entre figuras espaciais e suas representações planas. Figuras geométricas planas: 
composição e decomposição, transformação, ampliação, redução e simetrias. Polígonos convexos: relações angulares 
e lineares. Circunferência, ângulos na circunferência. Conceito de congruência e semelhança de figuras planas. 
Relações métricas na circunferência. Relações métricas e trigonométricas num triângulo retângulo. Relações 
trigonométricas num triângulo qualquer. Funções Trigonométricas. Relações entre as funções trigonométricas. Arco 
soma e arco duplo. 3. Grandezas e Medidas: Sistemas de unidades de medida. Comprimento da circunferência. Áreas 
das principais figuras planas. Áreas e volumes dos principais sólidos geométricos. Sólidos semelhantes e sólidos de 
revolução. 4. Tratamento da Informação: Variações entre grandezas no sistema de coordenadas cartesianas. 
Proporcionalidade diretamente e inversamente proporcionais. Noções básicas de Estatística. Probabilidade. Gráficos 
de barras, colunas e setores. Análise e interpretação. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
1. Educação Especial: conceito e evolução e tendências atuais. 2. A questão da inclusão da pessoa com 
deficiência. 3. Fundamentos filosóficos, teóricos da Educação Especial. 4. Legislação: Constituição, LDBEN 9394/96, 
ECA e Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Parecer CNE/CEB n.017/2001. PNE.ECA, 
LBI, BNCC. 5. Dificuldades e Distúrbios de aprendizagem. 6. A sociedade, a escola e a família do aluno com 
deficiência. 7. Desafios atuais na formação e atuação de professores de educação especial. 8. Flexibilizações e 
adaptações curriculares, para o atendimento às necessidades educacionais especiais. 9. Tecnologias Assistivas. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL 
1. História e Princípios da Orientação Educacional.  2. Habilidades e competências do Orientador Educacional. 
3. Instrumentos da ação da orientação educacional. 4. O papel do orientador educacional na escola. 5.  A organização 
do trabalho pedagógico na escola.  6. Atividades do orientador educacional. 7. Educação especial na visão 
inclusiva. 8. Orientação vocacional: sondagem de interesses, aptidões e habilidades do educando. 9. Teorias 
educacionais 10. Indisciplina naescola. 11. Bullying.  12. Orientação educacional na Educação Inclusiva.                             
13. Legislação Educacional: Constituição, LDB, PNE. ECA, LBI, BNCC. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
1. A quebra de paradigmas na orientação pedagógica e as mudanças decorrentes no perfil do orientador 
pedagógico. 2. Habilidades e competências nas dimensões humanas e técnica da nova orientação 
pedagógica. 3. Instrumentos da ação na orientação pedagógica: elaboração, acompanhamento e avaliação. 4.  A 
organização do trabalho pedagógico na escola  5. Orientação aos docentes. 6.  Identidade Profissional do Orientador 
Pedagógico. 7. Participação na gestão da escola. 8. Tendências Pedagógicas. 9. Projeto Político Pedagógico.                  
10. Currículo. 11. Avaliação.   12. Educação Especial na visão Inclusiva. 13. Orientação pedagógica na Educação 
Inclusiva. 14. Legislação Educacional: Constituição, LDB, PNE. ECA, LBI, BNCC. 
 
PSICÓLOGO 
1. Psicologia e Educação. 2. Psicologia Organizacional. 3. Psicologia da saúde. 4. Psicologia e assistência social.             
5. Psicologia dos grupos. 6. Saúde mental e atenção psicossocial. 7. Psicoterapia: conceitos e modelos. 8. Avaliação 
Psicológica.  9. Psicopatologia e Síndromes. 10. Elaboração de Documentos na prática do Psicólogo. 11. Ética 
Profissional. 
 
PSICOPEDAGOGO 
1.  A abordagem neuropsicológica da aprendizagem e a modificabilidade cognitiva. 2.  Processos de identificação, 
análise, avaliação e intervenção nas dificuldades de aprendizagem. 3. Pedagogia mediatizada. 4. Possíveis ações 
preventivas na minimização de fatores que interferem no processo de aprendizagem junto a professores, alunos, 
família e comunidade. 5. Interfaces saúde e educação. 6. A educação de jovens com atenção às diversidades. 7. A 
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aplicação do planejamento participativo frente à complexidade de fatores e profissionais que interferem na educação de 
alunos com dificuldades de aprendizagem. 
 
SUPERVISOR EDUCACIONAL 
1. O perfil do Supervisor de Ensino. 2. Instrumentos da ação do Supervisor de Ensino. 3. O Supervisor de Ensino e a 
organização da escola. 4. Acompanhamento, supervisão e orientação de atividades pertinentes à dinâmica da 
realidade educacional na instituição do Ensino Básico. 5. Integração do corpo técnico-administrativo. 6. O processo da 
consultoria. 7. Projeto Político Pedagógico. 8. Currículo. 9. Avaliação.  10. Educação Especial na visão Inclusiva.           
9. Supervisor de Ensino na Educação Inclusiva. 10. Legislação Educacional: Constituição, LDB, PNE.ECA, LBI, BNCC. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
1. Fundamentos da Terapia Ocupacional. 2. Avaliação em Terapia Ocupacional. 3. Atividades e Recursos Terapêuticos 
Ocupacionais. 4. Terapia Ocupacional em Traumato Ortopedia. 5. Terapia Ocupacional em Neurologia. 6. Terapia 
Ocupacional em Gerontologia.  7. Terapia Ocupacional nas Disfunções Físicas e Reumatológicas.  8. Terapia 
Ocupacional em Saúde Mental.  9. Terapia Ocupacional no campo social.  10.  Terapia Ocupacional no Contexto 
Hospitalar.  11. Tecnologia Assistiva 12. Terapia Ocupacional, Saúde e Trabalho. 13. Terapia Ocupacional e Saúde 
Coletiva. 14. Terapia Ocupacional na infância. 15. Terapia Ocupacional e pessoas com deficiência  
 
TURISMÓLOGO 
1. Paty do Alferes: 1.1. Origem e dados históricos. Ocupação e povoamento da região, primeiros habitantes. Caminho 
do Ouro, Sesmarias, Ciclo do café.  Sociedade, propriedades e monumentos da região. A força de trabalho escrava.  
Fatos históricos relevantes. Rebelião de 1838. Construção da ferrovia. Mudanças econômicas com o declínio do ciclo 
do café.  Evolução político administrativa, conforme o documento ”A História do Município de Paty do Alferes para 
Professores”, disponibilizado na página do IBAM.  1.2. Situação atual do Município: população, área, principais 
atividades econômicas, limites municipais, inserção regional. Atrações naturais, patrimônio material e imaterial, datas 
comemorativas, espaços culturais e outros destaques. Região turística a que pertence o Município segundo o Plano 
Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Personalidades ilustres do Município. 2. Conhecimentos básicos sobre 
a administração municipal de Paty do Alferes, segundo sua Lei Orgânica: atributos e competências próprias e comuns 
do Município; organização dos poderes municipais, suas funções e membros; auxiliares diretos do Prefeito; órgãos de 
administração direta e indireta; distritos municipais. 3. Turismo e políticas públicas: referencial teórico, conceitos e 
definições.  Turismo Social, Cultural, Náutico, Rural, de Estudos e Intercâmbio, de Esportes, de Pesca, de Aventura, de 
Sol e Praia, de Negócios.  3.1. Segmentação do turismo e mercado: Conceito de mercado e análise do mercado 
turístico, oferta de produtos, demanda turística. 3.2.  Segmentação, competitividade no mercado turístico; pesquisa de 
mercado e uso das informações, estratégias de Produto, estratégias e políticas de preço, estratégias para 
gerenciamento e distribuição de produtos turísticos; comunicação Integrada de marketing no mercado turístico.               
3.3. Roteirização turística. 3.4. Turismo de negócios e eventos - orientações básicas.  3.5. Diretrizes para o 
desenvolvimento do turismo rural. 3.6. Ecoturismo e turismo de base comunitária. 3.7. Turismo e acessibilidade, 
Turismo e Legado cultural. 3.8. Marketing turístico. 3.9. Glossário de Termos do Ministério do Turismo e outras 
publicações afins. 4. Elaboração e gestão de projetos: conceitos, metodologias, etapas, técnicas e ferramentas; 
Acompanhamento, monitoramento e avaliação; Indicadores: conceitos, tipos, atributos, utilização.  
 
 
 ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL 

MÉDIO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para todos os cargos de Ensino Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio/ Magistério de Nível 
Médio 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.  2. Aspectos semânticos e estilísticos: 
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia. 3. 
Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de 
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos 
enunciados: coordenação, subordinação; concordância verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de 
acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
Legislação Municipal para os cargos de Fiscal de Meio Ambiente; Fiscal de Obras; Fiscal de Posturas; Guarda 
Municipal (Feminino e Masculino); Orientador Social; Técnico em Contabilidade; Técnico em Segurança do 
Trabalho; Topógrafo. 
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. Licitação e contrato. Atos municipais. Processo administrativo. Legislação 
atualizada: Lei Orgânica do Município; Regimento Interno da Câmara Municipal de Paty do Alferes; Estatuto dos 
Servidores e Regime Jurídico; Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal; Plano de Cargos e Vencimentos da 
Prefeitura Municipal; Código Tributário Municipal; legislação urbanística municipal e toda a legislação relacionada com 
o programa. 
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Legislação do SUS para os cargos de Técnico de Enfermagem B; Técnico de Enfermagem B (Saúde Mental); 
Técnico em Laboratório; Técnico em Raios X. 
A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil: retrospectiva; reforma sanitária. Sistema Único de 
Saúde (SUS). Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Regulamento técnico da Atenção ás 
Urgências (Diretrizes Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Política Nacional da Atenção Básica (2011 e 2017). 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. 
Constituição brasileira (art. 196 a 200). Redes de Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde. 
Promoção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de Saúde da Família. 
Determinantes Sociais em Saúde. Política nacional de humanização. 
 
Legislação Educacional para os cargos de Mediador Escolar; Professor A (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 - 2018.6. Postura política7. Sujeito da práxis pedagógica. 8. Ideologia x Educação. 
 
Noções de Informática para os cargos de Agente Administrativo; Agente de Controle Interno; Agente de 
Turismo; Desenhista; Secretário Escolar; Técnico em Informática. 
1. MS Windows 7/8/8.1/10 BR: conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. 2. MSOffice 
2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress) - 
conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 3. Redes de 
computadores, Internet e Web. Conceitos, características, meios de transmissão, topologias, padrões, cabos UTP X 
STP, conectores, sites de pesquisa, browsers, correio eletrônico, WebMail, Redes Sociais. 4. Segurança: conceitos, 
características, proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Firewall. Vírus. Backup. 
 
Conhecimentos Gerais sobre Paty do Alferes para os cargos de Auxiliar de Creche; Berçarista; Cuidador 
(Feminino e Masculino); Educador Social; Facilitador de Oficinas (Artesanato Geral; Corte e Costura; Música; 
Recreação); Monitor Escolar. 
1. Conhecimentos gerais sobre Paty do Alferes: 1.1. Origem, ocupação, povoamento local e da região em que o 
Município se insere; ciclos econômicos, sociedade, trabalho escravo; fatos históricos relevantes; formação e evolução 
político administrativa – conforme o documento “A História do Município de Paty do Alferes para Professores”, 
disponibilizado na página do IBAM. 1.2. Informações atuais do Município: Localização (região, microrregião) no 
contexto regional do Estado, população, área, principais atividades econômicas, limites municipais, número de distritos. 
Aspectos culturais, eventos e datas comemorativas, patrimônio natural, histórico e cultural. Personalidades ilustres do 
Município. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
1. Conhecimentos sobre Administração e organização.  1.1. Funções de Planejamento, Organização, Direção e 
Controle: conceitos, características, e forma de desenvolvimento nos níveis estratégico, tático e operacional.                   
1.2. Ambiente nas organizações: mudança, inovação e cultura organizacional; motivação e liderança. 1.3. Estruturas 
organizacionais: tipos, natureza, finalidades; critérios de departamentalização, tipos de atividades segundo os órgãos 
da estrutura; níveis hierárquicos. 1.4. Controle e suas etapas. 2. Aspectos gerais da Administração Municipal de Paty 
do Alferes, segundo sua Lei Orgânica:  Competências  próprias do Município e competências comuns aos outros entes 
federados. Simbolos e distritos municipais. Organização básica e funções dos Poderes Legislativo e Executivo. 
Prefeito: Atribuições e responsabilidades; auxiliares diretos,  licenças e afastamentos, infrações políticas e 
administrativas. Órgãos de Administração Direta e Indireta. do Prefeito. 3. Atos administrativos: Classificação e 
espécies, conceitos, conteúdos e utilização dos seguintes atos: apostila, ata, carta, certidão, correspondência interna, 
decreto, deliberação, despacho, exposição de motivos, instrução normativa, lei, lei complementar, mensagem, ofício, 
oficio circular, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, requerimento, resolução, regulamento. 4. Documentação e  
Arquivo: 4.1. Funções arquivísticas - identificação, classificação e avaliação. 4.2.  Tipos de arquivos. Instrumentos 
técnicos de gestão: Plano de classificação de documentos - conceito, organização, métodos, objetivos e aplicação e 
Tabela de temporalidade: conceito e objetivos. 4.3. Ciclo vital dos documentos de arquivo e suas fases: corrente, 
intermediária e permanente. Eliminação, transferência e recolhimento de documentos e respectivos procedimentos. 
4.4. Controle de acesso e grau de sigilo de documentos, conforme sua classificação; prazos de restrição de acesso e 
sua vigência; competências e critérios para a determinação do grau de sigilo. 5. Protocolo: Conceitos e definições. 
Processos e procedimentos processuais e legais de atos administrativos. Conhecimentos básicos sobre tramitação, 
recepção, distribuição, expedição, formação e andamento de processos: capa; autuação, instrução, abertura e 
encerramento de volumes, anexação, juntada, apensação e desapensação, desentranhamento, desmembramento, 
acautelamento, encerramento, reabertura, extinção e reativação. 6. Gestão patrimonial de bens móveis. Incorporação e 
seus fatos geradores; Movimentação; modalidades de controle fisico; formas de desincorporação de bens; Avaliação e 
Reavaliação; Depreciação; Inventários e Auditoria; Conceitos sobre identificação, carga e  tombamento.                            
7. Conhecimentos básicos sobre licitações: princípios, etapas, tipos e modalidades. Comissão de licitação: finalidades, 
composição, funções  e responsabilidades.  8. Gestão de materiais e suprimentos: 8.1. Classificação de materiais 
(identificação, codificação e catalogação) e seus objetivos. 8.2. Programação de compras, solicitações e requisições. 
8.3.  Almoxarifado: funções básicas de  recebimento, armazenamento, controle e distribuição; Organização e 
conservação. 8.4. Gestão de estoques: classificação das demandas, métodos e instrumentos de controle. Inventário.  
9. Conceitos básicos sobre cargo público, efetivo e em comissão; Formas de provimento, posse e vacância; direitos e 
vantagens.  
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AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Sistemas de Controle Interno. Finalidades e Objetivos da Auditoria Governamental. Abrangência de atuação. Formas e 
Tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Relatórios e pareceres de Auditoria: Planejamento dos trabalhos. 
Avaliação de controles internos. Materialidade, relevâncias e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Eventos ou 
transações subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das 
informações. Observação. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das Demonstrações Contábeis. Impostos; 
Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária; Fato Gerador do Tributo; Competência tributária; Código 
Tributário Municipal; dos impostos do município; Participação do Município nos tributos Estaduais e Federais; 
Constituição Federal: Das Limitações do Poder de Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município. Finanças 
Públicas, Planejamento e Orçamento Governamental: Objetivos, metas, abrangência, e definição de Finanças Públicas. 
Princípios da Administração Pública. Regime jurídico-administrativo. Teoria Geral da Função Pública. Contabilidade 
Pública: noções gerais; conceitos básicos; campo de aplicação; objeto. Variações Patrimoniais. Regime Contábil: 
receitas; despesas. Orçamento Público: noções gerais de orçamento; conceitos; princípios orçamentários. Créditos 
Adicionais: créditos suplementares; créditos especiais; créditos extraordinários. Receita Pública: definição, 
classificação e estágios da receita pública. Despesa Pública: definição, classificação e estágios da despesa pública. 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Escrituração de Operações Típicas da Contabilidade Pública: Subsistemas 
Contábeis: orçamentário; patrimonial, de custos e de compensação. A Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Noções de Direito Constitucional: 1. Organização do Estado. 2. Organização dos Poderes. 3. Tributação e 
Orçamento. 4. Ordem Econômica e Financeira.  5. Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos 
Tribunais Superiores. 
Noções de 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. 8. Órgãos Públicos. 9. Competência administrativa. 
10. Poderes Administrativos. 11. Ato Administrativo. Regulamentos administrativos. 12. Processo Administrativo. 13. 
Licitação e Contratos da Administração Pública.  Arbitragem. 14. Controle interno e externo da Administração Pública.                      
15. Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos Tribunais Superiores 
 
AGENTE DE TURISMO 
1. Turismo e políticas públicas: 1.1. Novas concepções da atividade turística, conceitos e definições:  Turismo Social, 
Cultural,  Náutico, Rural, de Estudos e Intercâmbio, de Esportes, de Pesca, de Aventura, de Sol e Praia, de Negócios,  
Ecoturismo,  Turismo de base comunitária;  1.2. Segmentação do turismo e mercado: oferta de produtos, demanda 
turística, perfis dos clientes; e critérios para programação e preparação de eventos, visitas e outros produtos;.  
Competitividade no mercado turístico; pesquisa de mercado e uso das informações; 1.3. Estratégias de produto, 
estratégias e políticas de preço, estratégias para gerenciamento e distribuição de produtos turísticos; comunicação 
Integrada de marketing no mercado turístico. 1.4. Roteirização turística e seu detalhamento. 1.5. Diretrizes para o 
desenvolvimento do turismo rural. 1.6. Glossário de Termos do Ministério do Turismo e outras publicações afins.              
1.7. Aspectos da atividade turística em Paty do Alferes: O patrimônio do ciclo do café: Fazendas, Propriedades Igreja 
da Matriz; Estrada do Ouro;  Posição do Município na divisão regional turística do Estado do Rio de Janeiro. 2. Atos 
administrativos: Classificação e espécies, conceitos, conteúdos e utilização dos seguintes atos: apostila, ata, carta, 
certidão, correspondência interna, decreto, deliberação, despacho, exposição de motivos, instrução normativa, lei, lei 
complementar, mensagem, ofício, oficio circular, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, requerimento, resolução, 
regulamento, segundo o Manual de Redação Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 3. Documentação e  
Arquivo: 3.1. Funções arquivísticas - identificação, classificação e avaliação. 3.2. Tipos de arquivos. Instrumentos 
técnicos de gestão: Plano de classificação de documentos - conceito, organização, métodos, objetivos e aplicação e 
Tabela de temporalidade: conceito e objetivos. Procedimentos de  eliminação, transferência e recolhimento de 
documentos. 3.3. Controle de acesso e grau de sigilo de documentos, conforme sua classificação; prazos de restrição 
de acesso e sua vigência; competências e critérios para a determinação do grau de sigilo. 4. Protocolo: Conceitos e 
definições. Processos e procedimentos processuais e legais de atos administrativos. Conhecimentos básicos sobre 
tramitação, recepção, distribuição, expedição, formação e andamento de processos: capa; autuação, instrução, 
abertura e encerramento de volumes, anexação, juntada, apensação e desapensação, desentranhamento, 
desmembramento, acautelamento, encerramento, reabertura, extinção e reativação. 5. Conhecimentos básicos sobre 
licitações: princípios, etapas, tipos e modalidades. Comissão de licitação: finalidades, composição, funções e 
responsabilidades.   
 
AUXILIAR DE CRECHE 
1. Teoria de aprendizagem. 2.  Legislação: Noções de Constituição, LDBEN 9394/96, ECA, LBI, BNCC. 3. Programa 
alimentar na creche. 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 5 anos. 15. Organização 
e planejamento.  16. Avaliação e observação. 
 
BERÇARISTA 
1. Conhecer as atribuições do Berçarista. 2. ECA. 3. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil vol 1, 2 e 
3. 4.  Currículo na Educação Infantil: Conceito, princípios organizacionais, atividades e conteúdo. 5. Lei nº 2181 de 23 
de junho de 2015 - Plano Municipal de Educação – PME. 6. Alimentação, ambiente, a criança na creche, adaptação à 
creche, metodologia da Educação Infantil. 7. Desenvolvimento físico, cognitivo e social. Estágio pré-operacional. 
Desenvolvimento da linguagem. Desenvolvimento psicomotor. 8. Psicologia do Desenvolvimento da Criança. 9. O 
berçário: objetivos, organização, rotina, decoração, espaço físico, agrupamento infantil, segurança, acolhimento e 
adaptação, o berçário ideal. 10.  Noções de alimentação, higiene e hidratação das crianças do berçário. 11.  Técnicas 
básicas de enfermagem no auxílio ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, administração de medicamentos, 
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curativos, primeiros socorros e prevenção de acidentes. 12.  Prevenção e controle de infecção hospitalar. Métodos de 
esterilização. Biossegurança. 13. BNCC educação infantil. 
 
CUIDADOR (FEMININO E MASCULINO) 
1. Conhecer as atribuições do Cuidador. 2. Constituição da República Federativa do Brasil. 3. ECA. 4. Diretrizes 
Nacionais para a Política de Atenção Integral à Infância e Adolescência.  5. Sistema Único da Assistência Social. 
SUAS. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUAS (NOB-RH/SUAS). 6.. Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 7. Atenção 
à criança e aos adolescentes abrigados. 8. Temas relacionados com a prevenção da violência contra criança e 
adolescente e sua notificação. 9. Temas relacionados com a integração da Pessoa com Deficiência. 
 
DESENHISTA 
Desenho geométrico, cálculo de área e volume. Escalas em desenho técnico: definições, escalas numéricas e gráficas, 
cálculos, aplicações em engenharias e arquitetura. Folhas empregadas em desenho técnico: layout, dimensões e 
dobramento; Legenda. Aplicação de linhas e textos em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. Esboços ou 
croquis. Cotagem em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. Vistas ortográficas e perspectivas. Cortes, 
seções e hachuras aplicados a desenhos técnicos. Desenho arquitetônico: terminologia, planta baixa, cortes, planta de 
situação, diagrama de cobertura, fachadas e detalhamentos. Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e de 
projetos complementares. Desenho assistido por computador: AutoCAD 2017 (versões em inglês e português) – 
instalação, configurações e conceitos básicos, comandos de criação de desenhos e visualização, sistemas de 
coordenadas cartesianas e polares, criação e edição de layers, comandos de modificação de desenhos, comandos e 
formatação de cotagens, inserção e formatação de textos, utilização de bibliotecas e símbolos, utilização e associação 
de cores de linhas e espessuras de penas, formatação de escalas, plotagem e impressão. Materiais e técnicas de 
construções. Noções sobre elaboração de anteprojeto e projeto de construção civil. 
 
EDUCADOR SOCIAL 
1. Noções introdutórias de Direitos Humanos. 2. Democracia, Sistema de Proteção Integral e Controle Social: o 
Conselho Tutelar e os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Direitos Sociais e a Legislação Social 
Brasileira. 4. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 109/2009). 
 
FACILITADOR DE OFICINAS (ARTESANATO GERAL) 
1. Conceito de artesanato, Origem e histórico do artesanato no Brasil e no mundo. Artesanato indígena, Arte popular, 
Folclore. 2. Técnicas específicas de produção artesanal. Materiais utilizados. Tipos de produtos confeccionados e suas 
finalidades. 3. Identificação da produção artesanal diferente da industrial.     A qualidade da produção artesanal. Formas 
de organização dos artesãos: o individual e o coletivo. 4. Valorização do artesanato brasileiro. identidade regional dos 
diferentes tipos de artesanato. 
 
FACILITADOR DE OFICINAS (CORTE E COSTURA) 
1. Prova para seleção de Facilitador de Oficinas de Corte e Costura. 2. Ministrar aulas teóricas e práticas de 
modelagem, corte e costura em máquinas retas e overloque. 3. Orientar no manuseio de máquinas caseiras e na 
costura manual. 4. Orientar sobre modelagem, enfesto, corte, separação e acabamentos. 5. Dar noções de criatividade 
instigando a busca de técnicas alternativas. 6. Fundamentar e especificar todas as ferramentas que estimulem o 
desenvolvimento crescente entre instrutor e alunos. 7. Evolução técnica no desenrolar das aulas. 8. Comunicação 
integrada em sala de aula. 9. Instigar a cognição e a percepção durante todo o curso. 10. Apresentação de trabalhos 
inovadores construídos pelos alunos. 
 
FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) 
1. A Música nas Oficinas: Musicalização - procedimentos, objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação.                                   
2. Comunicação e Cultura: Os elementos básicos da música. O canto individual e coletivo: tipos de vozes.  A História 
da Música Universal: períodos, instrumentos, compositores.  Música Popular Brasileira: principais manifestações 
musicais (os Festivais, Bossa Nova, Tropicalismo, Jovem Guarda) e suas características, artistas, compositores, 
gêneros, instrumentos. O Folclore brasileiro: parlendas, cantigas de roda, acalantos, manifestações populares. 
 
FACILITADOR DE OFICINA (RECREAÇÃO) 
1. Recreação: Conceito, métodos, variações e aplicações nas diferentes faixas etárias. Recreação ao ar livre. Jogos de 
salão. Brinquedo cantado. Colônias de férias. Recreação em praças. Recreação para idosos. Jogos de quadra. Jogos 
esportivos.2. Lazer: Conceito, lazer e cultura popular, equipamentos de lazer. 3. Animação cultural: Conceito, 
características do animador cultural e sua formação. 
 
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
Competências do Poder Executivo Municipal no campo da fiscalização ambiental. Meio Ambiente; Preservação 
Ambiental;  Controle da Poluição; Biologia Ambiental; fenômenos atmosféricos; Erosão; conservação dos 
solos; Processos de produção industrial (químicas, metalúrgicas, mecânicas e etc.); Ecologia e ecossistemas 
brasileiros; Conceito de poluição ambiental;  A importância da água, do solo e do ar como componentes dos 
ecossistemas na natureza; Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos, 
líquidos e sólidos: mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração; Processos de controle da 
poluição; Monitoramento ambiental de solo, água e ar; Remediação  de áreas degradadas;  Noções de educação 
ambiental;  Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança industrial; Legislação ambiental (Federal, Estadual 
e Municipal); Constituição Federal;  Constituição Estadual; Lei Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio 
Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal no. 9433/97 - Política Nacional de Recursos 
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Hídricos; Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico; Lei Federal nº 12.305/2010 - Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; Resoluções CONAMA (EIA/RIMA, Licenciamento Ambiental, Resíduos, Classificação de 
Águas, Controle de Poluição Hídrica, Controle de Poluição Atmosférica); Lei Federal Nº 12.651/2012, que instituiu o 
Novo Código Florestal Brasileiro; Leis Estaduais - Política Estadual de Recursos Hídricos; Licenciamento ambiental de 
empreendimentos industriais; Sistema de Licenciamento Ambiental; Noções de hidrologia; ciclo hidrológico; bacias 
hidrográficas; águas superficiais; águas subterrâneas; Avaliação de planos de gestão de bacias hidrográficas; manejo 
de bacias hidrográficas; Classificação das Águas; Sistemas de Abastecimento de Água; Consumo de água; partes 
constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de dimensionamento; Adução de água; adutoras 
em condutos livres e forçados; órgãos acessórios; bombas e estações elevatórias; Tratamento de água; características 
físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estações de 
tratamento de água; Reservatórios de distribuição de água; importância;  Redes de distribuição de água;  Sistemas de 
Coleta e Tratamento de Efluentes Líquidos; Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos 
efluentes; Redes coletoras de esgotos sanitários e industriais; classificação; partes constituintes;  dimensionamento; 
Tratamento de efluentes líquidos; processos de tratamento; lodos ativados; lagoas de estabilização; reatores 
anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica; Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; demanda 
bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana; Sistemas de Tratamento de Óleo; Gestão dos Resíduos 
Sólidos; Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos domésticos e industriais;  Características físicas, 
químicas e biológicas dos resíduos sólidos; Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final adequado; 
Disposição final dos resíduos; aterro sanitário; classificação dos aterros para resíduos sólidos de origem doméstica e 
industrial; Coleta seletiva e reciclagem;  Gestão Administrativa e Ambiental; Planejamento, controle, fiscalização e 
execução de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico-financeiro; 
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais; Sistemas de Gestão 
Ambiental e Auditoria Ambiental; Certificação ISO 14 000. SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 
Política Nacional de Recursos Hídricos; Resoluções do Conama; Legislação Florestal; Código Florestal; Auditoria 
Florestal; silvicultura; produção de mudas; viveiros florestais; manejo; dendrometria; propriedades físicas e mecânicas 
da madeira; processamento primário e secundário da madeira; preservação e secagem da madeira; medições 
florestais; volumetria; crescimento florestal; inventário florestal; preservação ambiental; sementes florestais; seleção de 
espécies; recomposição florestal; ecologia de florestas tropicais: identificação de espécies florestais; interceptação de 
chuva pela floresta; regime de água no solo; proteção florestal; controle e prevenção de incêndios florestais;  principais 
doenças florestais no Brasil; geoprocessamento; uso e conservação dos solos; adubação em geral; tipos e 
classificação de fertilizantes e corretivos; irrigação e drenagem; fitotecnia; manejo de florestas plantadas; manejo de 
florestas naturais; usos múltiplos; sistemas silviculturais aplicáveis ao manejo; plano de manejo florestal sustentável; 
classificação dos agentes causadores de danos a floresta; fitopatologia florestal; entomologia florestal; exploração 
florestal; métodos manuais e mecanizados de colheita; conceitos básicos de ecologia; ciclos naturais; regeneração 
Natural; manutenção e monitoramento; áreas de preservação permanente; energia de biomassa florestal;- edafologia: 
processos químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do solo; economia florestal; sistemas agrosilvipastoris; 
projetos e manejo de paisagem; administração florestal. Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal. 
 
FISCAL DE OBRAS 
1. Competências do Poder Executivo Municipal, no campo da fiscalização de obras públicas e privadas: Política 
Urbana, Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 1.2. A gestão do ambiente municipal diante do conceito de 
sustentabilidade e sua relação com os recursos naturais e culturais de Paty do Alferes. 1.3. O Direito de Construir e 
enquadramento jurídico-administrativo para o exercício do Poder de Polícia e o exercício da fiscalização. 1.4. 
Desempenho das atribuições do fiscal de obras. 1.5. Legislação municipal vigente sobre fiscalização de obras. 2. 
Construção Civil: Instalações Provisórias, topografia, fundações, estruturas, instalações prediais, alvenarias, 
esquadrias, instalações prediais revestimento, pavimentação, coberturas, telhados – madeiramento e telhas, 
posicionamento de equipamentos eletromecânicos, com suas áreas de utilização, equipamentos urbanos. Noções 
básicas de comandos do programa Autocad 2005 e 2008. 
 
FISCAL DE POSTURAS 
1. As competências do Poder Executivo Municipal: Política Urbana, Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 2. A gestão do 
ambiente municipal diante do conceito de sustentabilidade e sua relação com os recursos naturais e culturais de Paty 
do Alferes. 3. Enquadramento jurídico-administrativo para o exercício do Poder de Polícia e para o exercício da 
fiscalização das posturas municipais. 4. Desempenho das atribuições do fiscal de posturas. 5. Legislação municipal 
concernente à função de fiscal de posturas. 
 
GUARDA MUNICIPAL (FEMININO E MASCULINO) 
1. Conhecimentos sobre poder de polícia municipal: natureza e áreas de atuação; Patrimônio municipal; Classificação 
dos bens públicos. 2. Conceitos sobre o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social a partir da Lei nº 13675/2018. 3. Guarda Municipal: origem, funções, características  e 
peculiaridades de seu campo de atuação. O conteúdo do Estatuto Geral das Guardas Municipais, editado pela Lei nº 
13.022, de 2014: princípios norteadores, competências gerais e específicas, criação, exigências para a investidura e 
controle interno e externo de seu funcionamento, vedações e representatividade. A participação no Sistema Único de 
Segurança Pública  (SUSP), conforme a Lei de sua criação. Temas a partir do documento “Marco Regulatório das 
Guardas Municipais”, Ministério da Justiça – Secretaria Nacional de Segurança Pública, s/d. Disponível em 
https://www.novo.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa /download /outras_publicacoes 
/pagina-3/21nova-cartilha-gm-revisao-talles.pdf 4. Código Brasileiro de Trânsito: Sistema Nacional de Trânsito, 
composição, competências. Normas Gerais de circulação e conduta. Pedestres e condutores de veículos não 
motorizados; Cidadão.  Classificação dos sinais de trânsito. Veículos: classificação, segurança, identificação, 
licenciamento. Crimes e Infrações, Penalidades, Medidas Administrativas. 5. Conceitos e definições constantes do 
Anexo I do CTB. 6. Gestão municipal do trânsito, segundo as normas e orientações do DENATRAN (disponível em 
https://infraestrutura.gov.br/images/arquivos-denatran/Gestao_Municipal_do_Transito_-_atualizado_-_20.4.2017.pdf). 
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Princípios, o papel do gestor, etapas, recursos financeiros. Atividades do órgão municipal de transito: Educação: 
modalidades, público alvo; Engenharia de tráfego: finalidades, principais problemas, sinalização, ações; Fiscalização e 
operação de trânsito: agentes, fiscalização eletrônica, autuação, notificação e julgamento de infrações. Conceito, 
finalidades e modalidades de operação de trânsito; Estatísticas: relevância, estatística e planejamento, fontes de 
dados, dados estatísticos de transito, equipes. Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI): características, 
finalidades, criação, composição. 7. Código Penal: Crimes contra a administração pública praticados por funcionário 
público (arts. 312 a 327) e por particular (artigos 328 a 337) contra a Administração em geral. 8. Estatuto do Idoso: 
Disposições preliminares, direitos fundamentais; medidas de proteção. Infrações administrativas. Crimes e 
penalidades. 9. Estatuto da Pessoa com Deficiência - Definições e conceitos, igualdade e não discriminação; 
atendimento prioritário; direitos fundamentais; direito ao transporte e à mobilidade. Crimes e infrações administrativas. 
Vigência da Lei. 
 
MEDIADOR ESCOLAR 
1. Atribuições do Mediador Escolar. 2. Educação Inclusiva. 3. Atendimento Educacional Especializado. 4. Salas 
multifuncionais. 5. Currículo na perspectiva da Inclusão/currículo adaptado. 6. Comunicação alternativa. 7. Tecnologia 
assistiva. 
 
MONITOR ESCOLAR 
1. ECA. 2. LDB. 3. Atribuições do Monitor Escolar. 4. Estrutura Funcional da Escola. 5. A escola e a comunidade. 
6. Violência. 7. Ética. 8. Disciplina. 9. Consciência e liberdade. 10. Senso comum e bom senso. 11. LBI. 
12. Responsabilidade. Dever e liberdade. 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
1. Conhecer as atribuições do Orientador Social. 2. Constituição da República Federativa do Brasil. 3. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 4. Diretrizes Nacionais para a Política de Atenção Integral à Infância e 
Adolescência.  5. Noções de Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. 6. Temas relacionados com 
a prevenção da violência e sua notificação. 7.  Temas relacionados com a integração da Pessoa com Deficiência.          
8. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais ( Resolução 109/2009). 
 
PROFESSOR A (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. Planejamento. 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. Metodologias utilizadas em sala de aula. 14. Atendimento educacional as 
pessoas com deficiência. 15. Política Nacional de Educação Especial. 16. Bullying. 17. Plano Nacional de Educação. 
18. Educação Inclusiva. 19. Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência  
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
1. Documentos administrativos da escola. 2. Documentos do aluno. 3. Estrutura e organização escolar/curricular.                     
4. Atendimento a comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários). 5. Escrituração e registros escolares. 
6. Organização e manutenção dos arquivos. 7. Ética Profissional.  8. Educação Inclusiva.  9. Legislação educacional 
Constituição, LDB 9394/96, PNE 2014, BNCC LBI e ECA. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM B E TÉCNICO DE ENFERMAGEM B - SAÚDE MENTAL 
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enfermagem; Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Programas 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. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
1. Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios de contabilidade. Patrimônio: Conceito, 
Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações Patrimoniais. Escrituração e 
Lançamentos Contábeis: métodos e elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das 
Contas Patrimoniais. Valorização e avaliação dos estoques: sistemas de controle contábil dos estoques, valorização 
dos estoques, inventário físico e controle. Procedimentos contábeis específicos: disponibilidades, provisão para 
devedores duvidosos, duplicatas descontadas, provisão para desvalorização dos estoques, ativo imobilizado, 
depreciação de bens, amortizações, patrimônio líquido, despesas pagas antecipadamente, Investimentos Permanentes 
– métodos de avaliação, Operações com mercadorias, fatos que modificam compra e vendas de mercadorias. 
Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração 
do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação.                              
2. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: 
conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de 
Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamental: 
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Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Receita Pública: Conceito, 
Classificações, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Divida 
Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação 
Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício 
Anteriores. Dívida Pública. Lei de Responsabilidade Fiscal:Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; 
Transferências Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; 
Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório 
da Gestão Fiscal.  
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil, Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, 
Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos principais fatos da administração pública: 
arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa, realização das despesas 
correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, inscrição de 
dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas, reconhecimento da valorização de 
bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, diminuição de dívidas por baixa da taxa 
cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro da correção monetária cambial, 
restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e consignações em folha de 
pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos contábeis orçamentários (PCO): 
reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis referentes à receita e à despesa 
orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, 
suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da STN e estrutura atualizada Lei nº 4.320/64): Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e 
inventário. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1. MS Windows 7/8/8.1/10 BR: conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. 2. MSOffice 
2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress) - 
conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 3. Redes de 
Computadores. Conceitos, características, comunicação de dados, sinais analógico e serial, transmissão serial x 
paralela, half-duplex X full-duplex, meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias, padrões Fast 
Ethernet X Gigabit Ethernet X 10 Gigabit Ethernet X ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes cabeadas e 
wireless, máscaras de rede. Notação CIDR, Utilitários. Gerenciamento e manutenção de rede. 4. Programação. 
Conceitos básicos, características, estruturas de dados, construção de algoritmos. Fluxograma X Pseudocódigo. 
Linguagens de programação e Ambientes de Desenvolvimento. Java, JavaScript, HTML X HTML 5 X XHTML, XML, 
CSS, ASP X PHP. Programação Orientada a Objetos. 5. Sistemas de Informação e Bancos de Dados. Conceitos, 
noções de sistemas de informação, características, ciclo de vida de sistemas, metodologias, modelo relacional, 
modelagem, Orientação a Objetos, UML, SQL. SQLServer X MySQL X Oracle X PostgreSQL.  6. Web. Conceitos, 
características, acesso, navegação, busca, pesquisa, Internet X Intranet X Extranet, browsers Internet Explorer 11 BR 
X Edge X Firefox Mozilla X Google Chrome (versões atuais). Correio Eletrônico. WebMail X Mozilla Thunderbird X 
MSOffice Outlook 2010/2013 BR. Redes Sociais. 7. Segurança. Conceitos, características, segurança de 
equipamentos, de sistemas de informação, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
1. Sistema de Medidas. Sistema métrico, sistema decimal, sistema internacional de unidades, fatores de conversão.                   
2. Noções de Técnicas Laboratoriais: preparo de soluções, cálculos de laboratório e preparo de reagentes. Diluição, 
soluções peso/volume (p/v), volume/volume (v/v), soluções molares noções básicas de microscopia. 3. Biossegurança: 
classificação de risco químico e biológico, boas práticas de laboratório, equipamentos de proteção individual e coletiva, 
procedimento para descarte de resíduos gerados em laboratório; limpeza, desinfecção, anti-sepsia e esterilização.                  
4. Bioquímica clínica: determinações bioquímicas, imunoensaios, enzimologia clínica, provas funcionais, análise de 
urina, análise de cálculos, líquido sinovial. 5. Microbiologia: Boas práticas microbiológicas, métodos microbiológicos, 
meios de cultura, esterilização em laboratório de análises clínicas, colorações, coproculturas, culturas de material do 
trato geniturinário, culturas de material da garganta e do escarro, hemoculturas, exame do líquido cefalorraquidiano                
6. Imunologia: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência. 7. Hematologia: colheita de 
material, elementos figurados do sangue, estudo dos glóbulos vermelhos, imunohematologia, hemostasia, química do 
sangue.  
 
TÉCNICO EM RAIOS X 
Noções básicas sobre as radiações; riscos na radiologia diagnóstica; fundamentos de dosimetria e radiobiologia, 
efeitos biológicos das radiações, radioproteção e princípios do posicionamento radiológico; aparelhos de raios X, 
grades, cones, colimadores, chassis, ecrans, filmes de raios X, intensificadores, câmara clara, seleção de exames, 
identificação, exames gerais e especializados em radiologia, princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental, 
anatomia do esqueleto axial e apendicular, radiografias simples, meios de contraste radiológico e exames 
contrastados, radiologia odontológica, noções de hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, 
mamografia, medicina nuclear, processamento de imagens digitais, Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 
(RDC 330) em substituição da Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Prevenção dos riscos ambientais: conceitos, definições e classificação dos riscos. Parâmetros e índices utilizados nas 
avaliações dos riscos. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Medidas preventivas e de 
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controle dos agentes de riscos ambientais. E.P.I.´s e E.P.C.´s.  PPRA - Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais NR 9 e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR 7. Efeitos dos agentes de riscos 
ambientais no organismo. Sistemas de prevenção e combate a incêndios: teoria do fogo, equipamentos fixos e móveis 
de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme. Detecção e 
proteção contra o incêndio. Acidente de trabalho: conceitos, causas e consequências. Investigação e análise do 
acidente de trabalho. Estatísticas dos acidentes de trabalho. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Normas 
Regulamentadoras: Ênfase nas NR´S nº 4 a 10, 12, 15 a 18, 20, 23 a 27 e legislação complementar. Atividades 
educativas de segurança do trabalho: CIPA. Combate a incêndios. Normas de segurança. Ética do exercício 
profissional. Relações humanas no trabalho. 
 
 TOPÓGRAFO 
1. Introdução a Topografia, Classificação, Métodos de trabalho no campo e segurança no trabalho. 2. Equipamentos 
Topográficos Medidas Lineares, Medidas Angulares. 3. Orientações e Alinhamentos. Modelos de representação da 
Terra; Norte Magnético, norte verdadeiro; Azimute, rumo e alinhamento. 4. Planimetria, Altimetria Planimetria; 
Altimetria; Plani-altimetria. 5. Sistema de Posicionamento Global (GPS) Sistema de Posicionamento Global; 
Equipamentos e precisão. 6. Volumetria – Terraplanagem Cálculo dos Volumes de Corte e/ou aterros; Compactação, 
Empolamento, Caixas de empréstimo e bota-fora. 7. Levantamento Topográfico e Georeferenciamento ABNT NBR 
13133 – Execução de Levantamento Topográfico; Planejamento do Levantamento Topográfico; Execução de 
Levantamento Topográfico; Norma Técnica para Georeferenciamento de Imóveis Rurais – INCRA. 8. Desenho 
Topográfico Normas Técnicas de Desenho aplicadas ao desenho topográfico. Desenho técnico topográfico dos 
levantamentos com o uso de ferramenta computacional. 
 
 
 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
 
Português para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.  2. Aspectos semânticos e estilísticos: 
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia.                        
3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de 
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos 
enunciados: coordenação, subordinação; concordância verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de 
acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
Matemática para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo 
1. Números e Operações: O sistema de numeração decimal. Resolução de problemas envolvendo as operações de 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números reais. Números primos. Múltiplos e 
divisores de um número natural. Regras de divisilidade. Razão e proporção. Divisão direta e inversamente 
proporcional. Média aritmética e ponderada. Porcentagem. Operações com polinômios. Fatoração e Produtos Notáveis. 
Equações e sistemas do 1º e 2º graus. 2. Grandezas e Medidas: Sistema de medidas de comprimento, área, 
capacidade, volume, tempo e massa. Sistema monetário Brasileiro. Cálculo de áreas e perímetros. 3. Espaço e 
Forma: Relações lineares e angulares nos polígonos regulares. Relações métricas no triângulo retângulo.                         
4. Tratamento da Informação: Princípio multiplicativo. Interpretação de tabelas. Gráficos de barras, colunas e setores. 
Análise e interpretação básica. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (BOMBEIRO HIDRÁULICO) 
1. Materiais hidráulicos e serviços de atendimento: Plantas de instalações hidráulicas e sanitárias, simbologias e 
especificações, escolha do material apropriado e execução do trabalho. Executar os serviços hidráulicos e sanitários, 
como, assentamento de tubulações de água, registros, descargas peças e acessórios sanitários. Reservatórios tipos, 
instalação e manutenção. 2. Ferramentas: Ferramentas manuais e elétricas. 3. Manutenção predial hidráulica: 
Detectar partes ou peças defeituosas, substituindo-as ou reparando-as, utilizando ferramentas manuais comuns e 
especiais, materiais de vedação para devolver à instalação hidráulica condições normais de funcionamento.                  
4. Equipamentos de segurança: Equipamentos de proteção individual (EPI): Observar e cumprir as normas de 
higiene e de segurança do trabalho. 
 
ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (ELETRICISTA) 
1. Conhecimentos técnicos profissionais. 1.1. Ferramentas Manuais - Noções básicas e aplicações.  1.2. Ferramentas 
Elétricas - Noções básicas. 1.3. Aparelhos de Medição e Aferição. 2. Equipamentos de Segurança.  2.1. Equipamentos 
de proteção individual e coletiva. 2.2. Cuidados e precauções com ferramentas manuais e elétricas.  3. Prevenção 
contra incêndio e pânico. Noções básicas. 
 
ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (PEDREIRO) 
1. Escavação: Ferramental básico; equipamentos de segurança. 2. Manutenção externa e interna dos prédios 
municipais: Noções básicas de alvenaria, materiais, ferramentas; Noções básicas de concreto, materiais, ferramentas; 
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Noções básicas de revestimentos, materiais, ferramentas. 3. Equipamentos de segurança. 4. Equipamentos de 
proteção individual e coletiva. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO B (AUXILAIR EM SAÚDE BUCAL B) 
1. A saúde bucal na atenção básica; Estratégia de Saúde da Família (ESF); saúde bucal na ESF. 2. Educação para a 
saúde bucal: higiene bucal – métodos e técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie dental.                        
3. Controle de infecção na prática odontológica: noções de microbiologia, cuidados com os recursos humanos e 
materiais. 4. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do instrumental. 5. Materiais dentários: 
organização, manipulação e cuidados. 6. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. 
 
MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
1. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em motores de ciclos Otto e Diesel de veículos 
pesados. 2. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em sistemas de transmissões mecânicas 
e hidráulicas (automáticas) de veículos leves e pesados. 3. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de 
defeitos de implementos, sistemas hidráulicos e pneumáticos de veículos pesados. 4. Técnicas de funcionamento, 
manutenção e correção de defeitos em sistemas de freios, direção e suspensão de veículos leves e pesados.                   
5. Técnicas de funcionamento, manutenção e correção de defeitos em sistemas elétricos de veículos leves e pesados.  
6. Técnicas de manutenção e correção de defeitos em peças de carrocerias e carenagens de chapas de aço e 
alumínio. 7. Técnicas de elaboração de peças mecânicas de veículos pesados. 
 
MOTORISTA 
1. Legislação brasileira de trânsito. 2. Conhecimentos sobre funcionamento, pequenos reparos e manutenção 
preventiva dos seguintes sistemas e componentes de veículos automotores: motores veiculares de combustão interna 
ciclos Otto (álcool e gasolina) e diesel e sistemas de suspensão, freios, direção, transmissão e elétrico.  3. Conceitos, 
métodos e técnicas de prevenção de acidentes de trânsito e direção defensiva. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
1. Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de segurança; leitura dos 
instrumentos do painel; manutenção e verificações de rotina; lubrificação e cuidados operacionais; ajustes e regulagens 
do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e 
conservação de implementos. 2. Conhecimentos sobre operação de máquinas pesadas dotadas de rodas ou esteiras 
(pás-mecânicas, motoniveladoras, tratores pesados, reboques, implementos e máquinas afins): precauções e regras de 
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados 
operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.                        
3. Conhecimentos sobre legislação brasileira de trânsito e direção defensiva. 
 
TELEFONISTA 
1. Município de Paty do Alferes: Dados históricos, formação administrativa,   população, localização, limites municipais, 
distritos, aspectos econômicos e físico-geográficos. Personalidades do Município; pontos históricos, culturais  e 
turísticos. 2. Comunicação e atendimento ao público: 2.1. Conceitos sobre qualidade e princípios do atendimento.              
2.2. Comunicação interpessoal: elementos, ruídos e barreiras -: psicológicas, tecnológicas e de linguagem.                     
2.3. Modalidades de atendimento e de clientes ou usuários. 2.4. Atendimento e tratamento: principais diferenças.              
2.5. Atendimento telefônico e presencial: procedimentos, regras e atitudes; Estratégias verbais e não verbais na 
comunicação. 2.6.  Ética, atitudes e competências técnicas e comportamentais no trabalho. 3. Conhecimentos básicos 
sobre serviços de protocolo e arquivo: 3.1. Rotinas de recebimento, registro, encaminhamento, controle de documentos 
e papéis que dão entrada na Prefeitura. 3.2. Tipos de arquivos, suas características e finalidades. 3.3. Processos: 
conceitos sobre autuação, tramitação, movimentação, juntada, desentranhamento, despacho, paginação, 
encerramento, arquivamento, reativação. 4. Telefone e telefonia: 4.1. Informação, conceito, processamento.                     
4.2. Histórico das telecomunicações. 4.3. Centrais privadas de telefonia: modalidades, características e vantagens.   
4.4. Sistemas telefônicos e novas tecnologias; sistemas digitais, vantagens e características. 4.5. Telefonia pela 
Internet, telefonia móvel celular. 
 
TRATORISTA AGRÍCOLA 
1. Conhecimento sobre operação e manejo do trator agrícola em manobras, com e sem implementos. 2. Descrição dos 
tratores agrícolas,  identificando os principais pontos, componentes, funções e seus implementos. 3. Práticas de 
operação e regulagem em campo. 4. Conhecimento básico sobre defeitos no motor, sistemas de freios, elétricos e 
mecânicos. 5.  Procedimentos corretos para economizar combustível e cuidados necessários para conservar o trator 
em boas condições mecânicas, para segurança do trabalho e prevenção de acidentes. 6. Conhecimentos sobre 
Legislação brasileira de trânsito e direção defensiva. 
 
 
 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para todos os cargos de Ensino Fundamental Incompleto 
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em 
quadrinhos, reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras. 3. Regras gerais de concordância de 
nomes e de verbos. 4. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação. 
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Matemática para todos os cargos de Ensino Fundamental Incompleto 
1. Números e Operações: Sistema de numeração decimal. Operações com números naturais: resolução de 
problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Frações: 
frações equivalentes, simplificação e redução ao menor denominador comum. Operações de soma, subtração, 
multiplicação e divisão. 2. Grandezas e Medidas: Sistema de medidas de comprimento, capacidade, volume, tempo e 
massa. Sistema monetário brasileiro. Cálculo do perímetro do triângulo, quadrado e retângulo. 3. Espaço e Forma: 
Ângulos das principais figuras planas. 4. Tratamento da Informação: Gráficos de barras e colunas. Análise e 
interpretação básica. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
1. Manutenção predial – noções básicas (Elétrica. Hidráulica. Alvenaria. Revestimentos. Pintura. Ferragens e 
fechaduras. Louças e metais). 2. Manutenção externa (Ruas. Praças. Jardins. Canteiros. Ferramental básico).                   
3. Equipamentos de segurança (Equipamentos de proteção individual e coletiva. Cuidados e precauções com 
ferramentas manuais e elétricas). 4. Prevenção contra incêndio e pânico (Noções básicas). 
 
AUXILIAR DE OFICINA MECÂNCIA 
1. Funcionamento, manutenção e reparo dos principais sistemas veiculares (elétrico, freios, motor, transmissão e 
refrigeração). 2. Limpeza, organização e descarte de materiais e componentes. 3. Medidas de conservação de 
veículos, planejamento e organização das atividades de trabalho. 4. Conhecimentos sobre ferramentas específicas e 
universais. 5. Saúde e segurança no ambiente de trabalho. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1. Manutenção em geral de prédios públicos. 2. Noções básicas (Elétrica. Hidráulica. Alvenaria. Revestimentos. 
Pintura. Ferragens e fechaduras. Louças e metais). 3. Segurança do Trabalho. Equipamentos de segurança - EPI 
(Equipamentos de proteção individual e coletiva. Cuidados e precauções com ferramentas manuais e elétricas). 
Noções básicas de uso. 4. Prevenção contra incêndio e pânico. Noções básicas: Equipamentos de combate a incêndio; 
Tipos e utilização de extintores. 5. Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva e Separação de 
lixo. Resíduos. Classificação. Simbologia. Descartes de materiais diversos. 6. Conservação do ambiente de trabalho.  
7. Copa e cozinha: manuseio de alimentos e preparo de pequenas refeições e limpeza e guarda de mantimentos e 
utensílios. 8. Higiene, Limpeza: Princípios Básicos. Condutas e Aspectos gerais de higiene e limpeza; Lavagem das 
mãos. Necessidade de higienização nos prédios da Prefeitura, inclusive Escolas, Postos de Saúde, Creches e outros; 
Categorias de higienização; Higienização de superfícies; Tipos de higienização e limpeza; Técnica dos dois baldes; 
Operações de Limpeza; Higienização de utensílios; Higiene pessoal e do ambiente. Limpeza e guarda de materiais. 
Utensílios e materiais utilizados. 9. Outros assuntos – Prática do dia a dia. 
 
COVEIRO 
1. Escavação: Ferramental básico; equipamentos de segurança. 2. Manutenção externa e interna do cemitério: noções 
básicas de alvenaria, materiais, ferramentas; Noções básicas de concreto, materiais, ferramentas; Noções básicas de 
revestimentos, materiais, ferramentas; Noções básicas de pintura, materiais, ferramentas. 3. Conservação: Ruas; 
Praças; Jardins; Jazigos; Canteiros. 4. Equipamentos de segurança. 5. Equipamentos de proteção individual e coletiva. 
 
MERENDEIRA 
1. Noções gerais sobre higienização: pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de 
maneira geral. 2. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: armazenamento, controle de estoque e 
distribuição de refeições e alimentos. 3. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos.                
4. Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. 5. Conhecimentos básicos sobre composição nutricional 
dos alimentos. 
 
 


