
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N. 001/2007 
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS RELATIVAS AO CONCURSO PUBLICO N. 
001/2007, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAXAMBU DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
GILBERTO ARI TOMASI, Prefeito Municipal do Município de Caxambu do Sul, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,  
FAZ SABER  
A quem interessar possa, que encontram-se abertas as inscrições ao Concurso Publico para 
contratação de pessoal , nos termos do presente Edital.  
1- DOS CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO, NÍVEL DE INSTRUÇÃO E CARGA HORÁRIA 
SEMANAL.  
1.1-As inscrições poderão ser feitas para os seguintes cargos, nas condições que se 
apresenta:  
1) FARMACÊUTICO, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
vencimento de R$ 1.866,36 (Um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis 
centavos), mensais, nível de escolaridade 3º grau específico.  
2) ASSISTENTE SOCIAL, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
vencimento de R$ 1.866,36 (Um mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis 
centavos), mensais, nível de escolaridade 3º grau específico.  
3) ENFERMEIRO, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimento 
de R$ 1.866,36 (Um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), mensais, 
nível de escolaridade 3º grau específico.  
4) TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 03 (três) vagas, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 865,28 (Oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito 
centavos), mensais, nível de escolaridade Curso Técnico de Enfermagem (nível médio).  
5) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 02 (duas) vagas, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 763,75 (Setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco 
centavos), mensais, nível de escolaridade 1º grau completo.  
6) TELEFONISTA, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
vencimento de R$ 589,97 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), 
mensais, nível de escolaridade 1º grau completo.  
7) AGENTE ADMINISTRATIVO, 02 (duas) vagas, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 566,44 (Quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos), mensais, nível de escolaridade 1º grau completo.  
8) MOTORISTA PARA CAMINHÃO, 02 (duas) vagas, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 589,97 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete 
centavos), mensais, nível de escolaridade Alfabetizado e CNH categoria C ou superior.  
9) MOTORISTA PARA VEÍCULOS LEVES, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, vencimento de R$ 589,97 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e 
sete centavos), mensais, nível de escolaridade Alfabetizado e CNH categoria B ou superior.  
10) OPERADOR DE MOTONIVELADORA, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, vencimento de R$ 695,96 (Seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e 
seis centavos), mensais, nível de escolaridade Alfabetizado e CNH.  



11) OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, vencimento de R$ 695,96 (Seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e 
seis centavos), mensais, nível de escolaridade Alfabetizado e CNH.  
12) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 (duas) vagas, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais), mensais, nível de 
escolaridade Alfabetizado.  
13) PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 01 (uma) vaga, carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, vencimento de R$ 623,33 (Seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), 
mensais, nível de escolaridade 3º grau específico.  
14) TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, vencimento de R$ 1.308,68 (Um mil, trezentos e oito reais e sessenta e oito 
centavos), mensais, nível de escolaridade 2º grau específico.  
15) MECÂNICO, 01 (uma) vaga, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimento 
de R$ 1.203,46 (Um mil, duzentos e três reais e quarenta e seis centavos), mensais, nível de 
escolaridade 4º série do 1º Grau completa.  
2-DAS INSCRIÇÕES  
2.1- Do Período e Horário:  
As inscrições estarão abertas de 16 a 27 de Julho de 2007, no horário das 08:30 às 11:30 
horas e das 13:30 às 17:30 horas.  
2.2- Do Local:  
As inscrições poderão ser feitas tendo como local a Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul, 
sito na Rua Indio Condá, 55, Centro, na cidade de Caxambu do Sul/SC.  
2.3- Do Conteúdo Programático:  
O candidato receberá o conteúdo programático das matérias no ato da inscrição.  
2.4- Da Documentação:  
No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos 
devidamente autenticados em Órgão Oficial (Cartório).  
a) Cópia da Carteira de Identidade;  
b) Cópia do título de eleitor;  
c) Cópia do comprovante de votação da última eleição;  
d) Cópia do documento militar(se masculino);  
e) Cópia do CPF  
2.5- Da Taxa de Inscrição:  
O candidato deverá recolher taxa relativa a inscrição em favor do Município no BANCO BESC, 
AG. 102 CONTA CORRENTE 8.259-0 nos seguintes valores:  
Para cargos que exigir nível de instrução até 1º grau R$ 30,00 (Trinta reais), para cargos que 
exigir 2º grau completo R$ 40,00 (Quarenta reais) e para cargos que exigir 3º grau completo 
R$ 60,00 ( Sessenta reais).  
2.6- O candidato deverá estar no ato da inscrição, ciente das atribuições aferidas ao cargo.  
No ato da inscrição não será solicitado comprovante da escolaridade, e/ou CNH, no entanto o 
candidato que não demonstrar o preenchimento das condições estabelecidas quando do 
chamamento ao provimento do cargo/função, mesmo que tenha sido inscrito e aprovado, será 
automaticamente eliminado do Concurso.  
Para efeitos de prova de escolaridade verificar item "1" do presente edital.  
2.7 - Do ato da inscrição:  
A inscrição poderá ser feita por Procurador habilitado.  



2.6-São condições para inscrição: a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; b) Estar em dia com 
as obrigações eleitorais; c) Encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos; d) Estar em 
dia com as obrigações militares (se masculino); e) Pagar a taxa de inscrição; f) Cumprir as 
determinações do edital; g) Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos até a data da 
realização do concurso; h) Ser alfabetizado; i) Possuir o nível de escolaridade exigido para o 
exercício do cargo/função na data do provimento.  
2.8- O candidato somente poderá inscrever-se para um cargo de que trata o presente edital.  
2.9- Das demais condições;  
2.9.1 - As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato bem como os requisitos de inscrição.  
2.9.2 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido.  
2.9.3 - É vedada a inscrição condicional e ou extemporânea, por qualquer motivo.  
2.9.4 - O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato devendo ser 
apresentado no local de realização das provas.  
2.9.5 - Após a efetivação da inscrição não serão aceitos pedidos de alteração de inscrição, 
cargo/função para que se inscrevera o candidato.  
2.9.6 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos 
para o preenchimento do cargo/função ou disciplina.  
2.9.7 - Não serão aceitas inscrições via fax, sedex, postal, internet e ou correio eletrônico.  
2.9.8 - O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 
realização das provas deverá solicitá-lo por escrito, no ato da inscrição, indicando claramente 
quais os recursos especiais necessários.  
2.9.9 - O candidato que desejar inscrever-se e sendo portador de deficiência, deverá no ato da 
inscrição declarar esta condição relatando a mesma.  
2.9.10 - Os portadores de deficiência participarão do Concurso Público, em igualdade de 
condições com os demais candidatos.  
2.9.11 - Aos candidatos portadores de deficiência são reservadas 3%(três) por cento) das 
vagas, os quais poderão inscrever-se em cujas atividades sejam campatíveis com sua 
deficiência.  
2.10 - Das cláusulas do Edital:  
A inscrição implicará no conhecimento de todas as instruções do presente Edital e na 
aceitação plena das condições explicitadas.  
2.11 - Do Julgamento e Homologação das inscrições.  
2.11.1 - O julgamento das inscrições será feito por ato do Prefeito Municipal, e ocorrerá no dia 
03 de Agosto de 2007, sendo publicado junto ao mural da Prefeitura Municipal e local das 
inscrições e pelo site www.caxambudosul.sc.gov.br 
2.11.2 - O candidato, cuja inscrição foi indeferida, poderá interpor recurso administrativo no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do julgamento.  
2.11.3 - O candidato poderá participar condicionalmente das provas enquanto seu recurso 
estiver pendente de decisão, sem que isso lhe gere qualquer direito.  
2.11.4 - As inscrições serão homologadas no dia 10 de Agosto de 2007 por ato do Poder 
Executivo.  
3- DAS PROVAS  
3.1- Prova Escrita:  
A prova escrita será realizada no dia 25 de Agosto de 2007, das 08:30 às 11:30 horas, tendo 
como local a Escola Municipal no Bairro Antena, na Rua Nossa Senhora das Graças, 41 na 
cidade de Caxambu do Sul/SC, e constará de:  



a) Prova de Português................................... 10 questões objetivas; 
b) Prova de Matemática................................. 10 questões objetivas; 
c) Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos..20 questões objetivas.  
Total de 40 (quarenta) questões.  
3.1.1 - Para os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquina , haverá prova 
prática, nos termos do presente edital.  
3.1.2 - O resultado da correção será expresso em pontos.  
3.1.3 - Cada questão correta vale 2,5 (dois virgula cinco) pontos, totalizando a prova escrita 
em 100 (cem) pontos.  
3.1.4 - Será considerado reprovado e eliminado do concurso o candidato que não obtiver na 
prova escrita no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos pontos  
3.1.5- Somente será permitido o ingresso na sala de prova, o candidato que apresentar o 
comprovante de inscrição, juntamente com a carteira de identidade. Não será permitido 
qualquer tipo de consulta durante as provas.  
3.1.6 - Não haverá segunda chamada para a realização da prova.  
3.1.7- O candidato deverá estar no local da prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de caneta esferográfica azul ou preta.  
3.1.8- Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, se comunicar com os 
outros candidatos, usar meios ilícitos ou praticar atos contrários as normas ou disciplina.  
3.1.9 - A prova escrita terá duração de 03 (três) horas.  
3.2 - PROVA PRÁTICA  
Para os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquina, que por ventura 
obtiverem pontos igual ou superior a 50% (cinqüenta) na prova escrita, será aplicado prova 
prática para efeitos de classificação final e aprovação.  
3.2.1 - A prova prática será realizada no dia 03 de Setembro de 2007, com inicio para às 14:00 
horas tendo como local Garagem da Prefeitura Municipal, sito na Rua Índio Condá, 55 na 
cidade de Caxambu do Sul/SC, e será aplicada em obediência a legislação em vigor, e será 
de caráter eliminatório.  
3.2.2 - A prova prática de Motorista ,consistirá no conhecimento do candidato com relação a 
Legislação de Trânsito, cuidados práticos com o veículo e habilitações na condução de 
veículos leves e de carga;  
3.2.3 - A prova prática para Operador de Máquina, consistirá no conhecimento do candidato 
com relação a Legislação de Trânsito, cuidados práticos com a máquina e habilidades na 
operação de máquinas.  
3.2.4 - A prova prática terá 10 (dez) questões, valendo 10 (dez) pontos cada uma, totalizando 
100(cem) pontos, considerando-se de caráter eliminatório, sendo que o candidato deverá 
atingir 50% (cinqüenta) pontos ou mais, para considerar-se aprovado nesta prova..  
3.2.5 - A prova prática será aplicada com avaliação dos seguintes pontos:  
Análise preliminar de conhecimento do candidato em relação ao funcionamento básico do 
veículo ou máquina, mais conhecimento da legislação de Trânsito; Habilidade; Postura; 
Sinalização; Manobras; Câmbio; Aceleração; Uso do Freio; Retrovisor; Direção.  
Com relação a legislação de trânsito, serão aplicadas questões voltadas exclusivamente a 
este fim, inclusive com sinais usuais.  
3.2.6 - Os pontos finais para os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas 
é o resultado da soma dos pontos obtidos na prova escrita e prática, observadas as regras do 
presente edital.  
4 - DA PONTUAÇÃO FINAL  



4.1 - A pontuação final será a soma dos pontos obtidos na prova escrita, observadas as 
normas constantes do presente edital.  
4.2 - A pontuação final para os cargos de Motorista e Operador de Máquina será a soma dos 
pontos obtidos na prova escrita mais os pontos obtidos na prova prática, observadas as 
normas constantes do presente edital.  
5 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
5.1 - Decorrido o prazo legal, será processada a apuração final do concurso, com a 
classificação geral dos candidatos.  
5.2 - A pontuação final do concurso será constituída, obedecendo os critérios estabelecidos 
para o cargo e as normas do presente edital.  
5.3 - A classificação final será por ordem decrescente de pontos obtidos, considerando-se 
como primeiro colocado o candidato que somar maior número de pontos.  
5.4 - A classificação final será para o cargo que os candidatos tenham realizado as provas.  
5.5 - Os candidatos, sendo aprovados e que não forem chamados para o preenchimento de 
vagas deste edital, ficarão em cadastro para o aproveitamento de vagas futuras.  
5.6 - Ocorrendo empate na classificação, será utilizado os seguintes critérios de desempate:  
a) A maior nota em Português;  
b) A maior nota em Matemática;  
c) Maior idade.  
6 - DA PUBLICIDADE  
6.1- A divulgação do julgamento das inscrições e a classificação geral dos candidatos será 
feita através do mural Público da Prefeitura Municipal, onde se publicam os atos 
administrativos, pela imprensa e pelo site www.caxambudosul.sc.gov.br 
6.2 - A homologação dos inscritos e a divulgação das notas por Código da provas serão feitas 
através do mural Público da Prefeitura Municipal, pela imprensa e pelo site 
www.caxambudosul.sc.gov.br 
6.3 - Toda e qualquer informações aos candidatos inscritos, serão feitas junto ao mural 
Público da Prefeitura Municipal, pela imprensa e pelo site www.caxambudosul.sc.gov.br  
6.4 - O julgamento das inscrições será efetuado no dia 03 de Agosto de 2007.  
6.5 - A Homologação dos inscritos será realizada no dia 10 de Agosto de 2007.  
6.6- A divulgação dos pontos obtidos na prova escrita, por CÓDIGO DAS PROVAS, ocorrerá 
no dia 31 de Agosto de 2007.  
6.7 - A identificação dos candidatos e a divulgação dos pontos obtidos na prova escrita 
ocorrerá no dia 03 de Setembro de 2007.  
6.8 - A divulgação da pontuação final no dia 04 de Setembro de 2007.  
6.9 - A divulgação e a homologação dos aprovados ocorrerá dia 11 de Setembro de 2007, 
ressalvado casos de recurso para revisão de prova, será através do Mural Público da 
Prefeitura Municipal, pela imprensa e pelo site www.caxambudosul.sc.gov.br 
6.10 - O gabarito das questões será divulgado junto ao mural da Prefeitura Municipal, no dia 
27 de Agosto 2007, para conhecimento dos candidatos, através do Mural Público da Prefeitura 
Municipal, pela imprensa e pelo site www.caxambudosul.sc.gov.br 
7 - DO REGIME JURÍDICO  
O Regime Jurídico a que estará sujeito o servidor, quando contratado, será o Regime Jurídico 
Único-Estatutário.  
8 - DA DESIDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS  
O conjunto de provas será composto de um canhoto destacável, com código de referência, 
impossibilitando-se a identificação do candidato, durante a correção da mesma.  



9 - DA IDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS  
A identificação dos candidatos com relação a respectiva nota, será através de ato público no 
dia 03 de Setembro de 2007, às 08:30 horas, tendo como local a Câmara Municipal de 
Vereadores, sito na Av. Presidente Getulio Vargas, 812 na cidade de Caxambu do Sul/SC.  
10 - DA NOMEAÇÃO  
10.1-Os candidatos aprovados e classificados serão chamados quando na necessidade da 
Administração Municipal e se nomeados, entrarão em estágio probatório, na forma do Regime 
Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do município de Caxambu do Sul/SC.  
10.2- Durante o período do estágio probatório, os candidatos serão avaliados conforme 
requisitos do Estatuto próprio.  
10.3- Os candidatos aprovados no estágio probatório, serão efetivados no cargo.  
10.4 - Para ser nomeado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: a) 
Certidão de Nascimento ou Casamento; b)Título de Eleitor; c) Certidão de nascimento dos 
filhos menores de 14 anos; d) CPF; e) Numero do PIS/PASEP f) Carteira de Identidade; g) 
Atestado Médico; h) Foto 3x4; i) Folha Corrida Judicial;  
j) Comprovação da escolaridade exigida nos termos do item "l"deste edital;  
l) Carteira de Trabalho.  
11 - DOS RECURSOS  
Ao candidato é reservado o direito de recurso quanto ao indeferimento de inscrição e para fins 
de revisão de prova, cujo prazo será de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do ato.  
11.1 - O candidato que interpor recurso para revisão de prova, deverá apresentar 
requerimento, especificando as razões do motivo;  
11.2 - A data e horário para a revisão de prova, serão fixadas pelo Município, com 
comunicação ao candidato.  
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
O presente concurso com a respectiva classificação terá validade por 01 (um) ano a conta da 
data da homologação dos aprovados.  
Caso o candidato não possa assumir o cargo quando chamado, poderá solicitar sua 
reclassificação para o último lugar dos classificados, ressalvada a hipótese de eliminação nos 
termos do presente Edital.  
O candidato classificado será submetido a laudo médico, de caráter eliminatório, para o qual 
será emitido "apto" e ou "inapto", para a função.  
Estará eliminado o candidato que ao ser convocado: a) Não comparecer na Prefeitura 
Municipal ao ser convocado; b) Não apresentar impedimento comprovado; c) Desistir 
espontaneamente; d) Não comprovar os requisitos; e) Não for recomendado na avaliação 
médica; f) Não apresentar comprovante de escolaridade exigido para o cargo.  
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
As disposições e instruções contidas no presente edital, constituem normas e a inscrição no 
concurso implica no conhecimento e aceitação tácita, tais como se encontram estabelecidas.  
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso.  
Caxambu do Sul/SC, 11 de Junho de 2007.  
Gilberto Ari Tomasi  
Prefeito Municipal  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 3º GRAU  
FARMACÊUTICO - ASSISTENTE SOCIAL - ENFERMEIRO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA  
I - PORTUGUÊS  



Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do 
hífen. Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise 
sintática. Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras. 
Sinônimo, antônimo, conotação, denotação, homônimos e parônimos. Literatura, verbo, 
fonemas, vogais e semi-vogais, vocábulos, gênero e número, prefixos e sufixos, substantivos 
e adjetivos. Figuras de Linguagem. Obras: José de Alencar, Carlos Drumond de Andrade, 
Érico Veríssimo, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Guimarães 
Rosa, Figuras de Linguagem  
II - MATEMÁTICA  
Operações fundamentais. Números fracionários. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de volume. Regra 
de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2º grau. 
Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Resolução de problemas. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Derivadas. 
Exponenciais. Matrizes. Determinantes. Probabilidade. Polinômios. Trigonometria. Geometria 
plana. Prismas. Cone. Pirâmides. Conjuntos. Relações e funções, anagramas, ângulo, seno, 
coseno e tangente, sistema de números racionais e irracionais, raiz quadrada, sistemas 
lineares.  
III - CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  
Astros, camadas da terra, emigração e imigração, economia mundial, conflitos mundiais, 
densidade demográfica do mundo, clima, meio ambiente e bacias hidrográficas do globo 
terrestre, globalização, países, atividade industrial no mundo, blocos econômicos, transportes, 
comércio mundial, folclore brasileiro , músicos e poetas brasileiros, formação do povo 
brasileiro, sociedade brasileira, estado brasileiro, cidadania, comportamento social, 
nacionalidade, direitos e deveres do cidadão brasileiro, constituição brasileira, símbolos 
nacionais, artistas brasileiros, espaço urbano, religião, fusos horários, Ecologia, Noções 
básicas de Biologia, Noções básicas de Química ( Não será exigido o conhecimento de 
fórmulas), Noções gerais sobre geração e consumo de energia e problemas energéticos 
atuais, Conceitos básicos de termologia (Não será exigido o conhecimento de fórmulas).  
História do Estado: Colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias formadoras, 
espaços geográficos. Primeiros habitantes, formação do Estado, Guerras. Acontecimentos 
históricos, limites, governo, densidade demográfica.  
História do Brasil: Período Colonial: descobrimentos, capitanias hereditárias, governo geral, 
Período Imperial, independência, abolição da escravatura, economia no Período Imperial e 
Republicano, período republicano, aspectos políticos, econômicos e sociais, poderes da 
República, acontecimentos históricos, guerras, revoltas, Ditadura Vargas, Revolução de 64, 
autoridades nacionais, igreja x governo, datas importantes, regiões brasileiras, personalidades 
ilustres, sistemas presidencialista e parlamentarista.  
GEOGRAFIA  
Espaço brasileiro, economia brasileira, divisão regional, relevo, clima, bacias hidrográficas, 
pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio interno e externo, distribuição geográfica 
da população. Extrativismo. Atividade industrial, Agricultura no Brasil, agropecuária, potencial 
hidrelétrico, vegetação, fauna e flora.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 2º GRAU  



TÉCNICO EM ENFERMAGEM - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
I - PORTUGUÊS  
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto. Encontros vocálicos e consonantais. 
Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego do 
hífen. Classificação das palavras. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Análise 
sintática. Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras. 
Sinônimo, homônimos e parônimos. Literatura, verbo, fonemas, vogais e semi-vogais, 
vocábulos, gênero e número, prefixos, sufixos, substantivos, adjetivos. Figuras de Linguagem.  
II - MATEMÁTICA  
Operações fundamentais. Números fracionários. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema de medidas: metro, metro quadrado e 
cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de volume. Regra 
de três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de 2º grau. 
Transformação em dias, horas, minutos e segundos. Resolução de problemas. Logaritmos. 
Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Derivadas. 
Exponenciais. Matrizes. Determinantes. Probabilidade, Polinômios, Trigonometria. Geometria 
plana, Prismas. Cone. Pirâmides. Conjuntos. Relações e funções, anagramas, ângulo, 
sistemas, números racionais e irracionais, raiz quadrada.  
III - CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  
Astros, camadas da terra, emigração e imigração, economia mundial, conflitos mundiais, 
densidade demográfica do mundo, clima, meio ambiente e bacias hidrográficas do globo 
terrestre, globalização, países, atividade industrial no mundo, blocos econômicos, transportes, 
comércio mundial, folclore brasileiros , músicos e poetas brasileiros, formação do povo 
brasileiro, sociedade brasileira, estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, direitos e deveres 
do cidadão brasileiro, constituição brasileira, símbolos nacionais, religião, artistas brasileiros, 
espaço urbano, religião, fusos horários, ecologia, noções básicas de biologia, noções básicas 
de química (não será exigido o conhecimento da fórmulas), noções gerais sobre geração e 
consumo de energia e problemas energéticos atuais, conceitos básicos de termologia (não 
será exigido o conhecimento de fórmulas).  
HISTORIA  
História do Brasil: Período Colonial: descobrimentos, capitanias hereditárias, governo geral, 
Período Imperial, independência, abolição da escravatura, economia no Período Imperial e 
Republicano, período republicano, aspectos políticos, econômicos e sociais, poderes da 
República, acontecimentos históricos, guerras, revoltas, Ditadura Vargas, Revolução de 64, 
autoridades nacionais, igreja x governo, datas importantes, regiões brasileiras, personalidades 
ilustres, sistemas presidencialista e parlamentariasta.  
GEOGRAFIA  
Espaço brasileiro, economia brasileira, divisão regional, relevo, clima, bacias hidrográficas, 
pesca, agropecuária, indústria, transportes, comércio interno e externo, distribuição geográfica 
da população. Extrativismo. Atividade industrial, Agricultura no Brasil, agropecuária, potencial 
hidrelétrico, vegetação, fauna e flora.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1º GRAU COMPLETO  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - TELEFONISTA - AGENTE ADMINISTRATIVO  
PORTUGUÊS  
Gramática, ortografia, sílabas, estruturação de frases, sinais de pontuação, separação e 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tipos de frase, encontro consonantal 



e vocálico, substantivos comum-próprio e coletivo, substantivo simples e composto, 
acentuação gráfica, sílaba tônica, substantivo masculino e feminino, substantivo epiceno 
sobrecomum e comum de dois gêneros, singular e plural, grau do substantivo plural dos 
diminutivos, adjetivo, grau do adjetivo, numeral, pronomes, verbo, adverbio, interjeição, 
preposição, crase, sujeito e predicado, análise sintática.  
MATEMÁTICA  
Conjuntos, numeração, adição, subtração, multiplicação, divisão, sentenças matemáticas, 
divisores e múltiplos, números fracionários, números decimais, porcentagem, geometria, 
medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, medidas de 
capacidade, medidas de massa, medidas de tempo, sistemas, resolução de problemas, raiz 
quadrada, volume, juros.  
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  
Astros, camadas da terra, emigração e imigração, economia mundial, conflitos mundiais, 
densidade demográfica do mundo, clima meio ambiente e bacias hidrográficas do globo 
terrestre, globalização, países, atividade industrial no mundo, blocos econômicos, transportes, 
comércio mundial, folclore brasileiro, músicos e poetas brasileiro, formação do povo brasileiro, 
sociedade brasileira, estado brasileiro, cidadania, nacionalidade, direitos e deveres do cidadão 
brasileiro, constituição brasileira, símbolos nacionais, artistas brasileiros, espaço urbano, 
religião, fusos horários, Ecologia, Noções básicas de Biologia, Noções básicas de Química 
(Não será exigido o conhecimento de fórmulas), Noções gerais sobre geração e consumo de 
energia e problemas energéticos atuais, Conceitos básicos de termologia (Não será exido o 
conhecimento de fórmulas).  
HISTÓRIA  
História do Estado, colonização, colonizadores, estrutura econômica: setores primário, 
secundário e terciário, litoral, hidrografia, clima, vegetação, símbolos, governo, limites 
territoriais.  
História do Brasil: descobrimento, colonização, independência, acontecimentos históricos, 
datas importantes, regiões brasileiras, personalidades ilustres, sistemas presidencialista e 
parlamentarista.  
GEOGRAFIA BRASILEIRA  
Espaço brasileiro, economia brasileira, divisão regional, relevo, população, principais tipos 
climáticos, bacias hidrográficas, mineração, agropecuária, indústria, transportes, extrativismo, 
agricultura no Brasil, potencial hidrelétrico, vegetação, fauna e flora.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ALFABETIZADO  
MOTORISTA PARA CAMINHÃO - MOTORISTA PARA VEÍCULOS LEVES - OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA - OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS - MECÂNICO  
I - PORTUGUÊS  
Compreensão e interpretação de texto, ortografia, alfabeto, vogais, encontro vocálico e 
consonantal, pontuação, sílabas, classificação das palavras quanto ao número de sílabas, 
acentuação, coletivos, gênero do substantivo: masculino e feminino, número do substantivo: 
singular e plural, grau do substantivo: diminutivo e aumentativo, pronomes, adjetivos, verbo, 
superlativo.  
II - MATEMÁTICA  
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, sistema de numeração 
decimal, números ordinais, sistema de numeração romana, a metade, números pares e 



ímpares, dúzia, resolução de problemas, mínimo e máximo divisor comum, fração, área, 
Medidas de superfície, capacidade, volume, comprimento e massa, geometria.  
III - CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  
Astros, camadas da terra, emigração e imigração, economia, densidade demográfica do 
mundo, clima, religião, fusos horários, países, atividade industrial no mundo, transporte, 
comércio mundial, folclore brasileiro, sociedade brasileira, cidadania, globalização, 
comportamento social, direitos e deveres do cidadão brasileiro, constituição brasileira, fuso 
horário, ecologia, problemas energéticos atuais.  
HISTÓRIA  
História do Estado, colonização, colonizadores, estrutura econômica: setores primário, 
secundário e terciário, litoral, hidrografia, clima, vegetação, símbolos, governo, limites 
territoriais.  
História do Brasil: descobrimento, colonização, independência, acontecimentos históricos, 
datas importantes, regiões brasileiras, personalidades ilustres, monarquia, república, governo.  
GEOGRAFIA BRASILEIRA  
Espaço brasileiro, economia brasileira, divisão regional, relevo, população, principais tipos 
climáticos, bacias hidrográficas, mineração, agropecuária, indústria, transportes, extrativismo, 
agricultura no Brasil, potencial hidrelétrico, vegetação, fauna e flora.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Noções de primeiros socorros, vacinas (rede de frio, validade, via de administração, dose, 
esquema do Ministério da Saúde, prevenção de doenças por imunização). Administração de 
medicamentos via oral, parental e outras vias, curativos, material utilizado, tipos de ferimentos, 
procedimentos, limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterelização, conceitos, 
importância, produtos utilizados, procedimentos. Assistência à criança, desidratação, 
desnutrição, verninoses, doenças transmissíveis. Assistência à mulher, gravidez, parto, pós-
parto, amamentação, planejamento familiar. Doenças sexualmente transmissíveis, principais 
doenças profissionais, instruções e cuidados para coleta de sangue, fezes e urina. Código de 
ética profissional, lei do exercício profissional.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
Finalidade da Educação Física brasileira do ensino médio, Jogos pré-esportivos e esportivos, 
Metodologia da educação física escolar, Educação Física escolar relacionada saúde, 
Aprendizagem motora, Conceitos e aplicações, Educação Física escolar na perspectiva da 
interdisciplinariedade, Relação congevidade, intensidade e duração da atividade física 
enquanto elemento beneficiador da melhoria da saúde.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
ENFERMEIRO  
Fundamentos de enfermagem. Técnicas básicas. Enfermagem médico-cirúrgica. Assistência 
de enfermagem em doenças transmissíveis, ações de vigilância epidemiológica e 
imunizações. Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas. Atuação de 
enfermagem em central de material. Enfermagem em urgência e emergência, primeiros 
socorros. Administração aplicada à enfermagem conceitos e princípios básico . Trabalho em 
equipe. Processo administrativo: planejamento, supervisão, coordenação e avaliação. 
Deontologia de enfermagem. Lei do exercício profissional. Políticas de Sáude - Sistema Ünico 
de Saúde - SUS. Política nacional de saúde do trabalho. Enfermagem na assistência á saúde 
do trabalhador - vigilância em saúde do trabalhador - epidemiológica, sanitária. Higiene e 



segurança do trabalho - doenças profissionais, saúde mental do trabalho, toxicologia 
ambiental e ocupacional, legislação em segurança e medicina do trabalho (NR). Processo de 
Produção - métodos e conceitos básicos. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
ASSISTENTE SOCIAL  
Assistência Social e Cidadania, Código de Ética Profissional, Estatuto da Criança e 
Adolescente, Municipalização e Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, 
Política Nacional do Idoso, A Assistência social no Poder Público, Conselho Municipal, 
Pesquisa Social, Política Social.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
FARMACÊUTICO  
Farmacologia: Amebicidas, Analgésicos, Analgésicos Geniturinários, Analgésicos 
proctológicos, Andrógenos, Anestésicos Locais, Anestésicos Sistêmicos, Anorexígenos, 
Anovulatórios, Ansiolíticos, Atagonistas Benzodiazepínicos, Antagonistas H2, Antiácidos, 
Antiacnéicos, Antiadesivos, Antiagregantes Plaquetários, Antianêmicos, Antiarrítmicos, 
Antiartríticos, Antiasmáticos, Antiobióticos Sistêmicos, Antibióticos Tópicos, Antibióticos 
Tópicos Ginecológicos, Antibióticos Tópi cos ORL, Antibulímico, Anticoagulantes, 
Anticolinérgicos, Anticonvulsivantes, Antidepressivos, Antidiarréicos, Antídotos, Antieméticos, 
Antiespasmódicos Intestinais, Antiespasmódicos Uterinos, Antiestrógenos, Antifermentativos, 
Antigripais, Anti-Helmínticos, Anti-Hemorrágicos, Anti-Hemorroidários, Anti-Hipertensivos, Anti-
Histamínicos, Anti-Histamínicos Tópicos, Anti-Hormônios, Antiinflamatórios, Antiinflamatórios 
Prostáticos, Antilipêmicos, Antimaláricos, Antimicóticos Ginecológicos, Antimicóticos 
Sistêmicos, Antimicóticos Tópicos, Antineoplásicos, Antineurálgicos, Antineurítico, 
Antiotálgicos, Antioxidantes, Antiparkinsonianos, Antipiréticos, Antipsicóticos, Anti-Reumáticos, 
Anti-Seborreicos, Anti-sépticos Dermatológicos, Anti-sépticos Genitais, Anti-sépticos 
Intestinais, Anti-sépticos ORL, Anti-sépticos Urinários, Antitabágicos, Antiulcerosos, 
Antivaricosos, Antivertiginosos, Antivirais, Ativadores do Metabolismo Cerebral, 
Betabloqueadores, Bloqueadores da Bomba de Prótons, bloqueadores de Cálcio, 
Bloqueadores Musculares (curare), Broncodilatadores, Cardiotônicos, Ceratolíticos, 
Cicatrizantes, Cicatrizantes Ginecológicos, Colagogos, Colírios Anestésicos, Colírios 
Antibióticos, Colírios Anti-Histamínicos, Colírios Anti-Sépticos, Colírios Antivirais, Colírios 
Corticosteróides, Contraceptivo Injetável, Contraceptivo Oral, Contrastes, Corticosteróides, 
Corticosteróides Sistêmicos, Corticosteróides Tópicos, Defatiganetes, Descongestionantes, 
Descongestionantes Nasais Tópicos, Desinfetantes Locais, Desmielinizantes, Diagnósticos-
Testes, Diuréticos, Drogas Antitireoidianas, Drogas Vasoativas, Eletrólitos, Emolientes, 
Enzimas Pancreáticas, Esteróides Anabolizantes, Est. Da Motil. E Secreção Gástr., 
Estimulador de Granulócitos, Estimulantes do Apetite, Estrógenos, Expectorantes, 
Fleboesclerosantes, Gamaglobulinas, Hemostáticos, Hepatoprotetores, Hidratantes, 
Hipertensores, Hipoglicemiantes Orais, Hipouricemiantes, Hormônios, Hormônios 
Gonadotrópicos, Hormônios Tireodianos, Imunomodulador, Imunossupressores, Indutores da 
Ovulação, Indutores do Sono, Inibidor do Trabalho de Parto, Inibidores da ECA, Inibidores da 
Galactogênese, Insulinas, Laxantes, Litolíticos, Metabolismo Ósseo, Miorrelaxantes, 
Mucolíticos, Neurolépticos, Nitratos, Nutrição Parenteral, Ocitócitos, Oligoelementos, 
Parasiticidas, Parasiticidas Tópicos, Pediculicidas, Progestágenos, Protetores e Adsorventes, 
Quimioterápicos, Sais Minerais, Sedativos, Sedativos da Tosse, Soluções Colóides, Soluções 
Cristalóides, Suplemento Dietético Proteico, Surfactante Pulmonar, Trombolíticos, 
Tuberculostáticos, Vacinas, Vacinas Antiasmáticas, Vasodilatadores, Vitaminas.  



Micologia: Actinomicetos, Prototecose, Micoses Superficiais Propriamente Ditas, 
Dermatofitoses, Candidíases, Dermatomicose, Fungos Contaminantes, Esporotricose, 
Rinosporidiose, Micetomas Eumicóticos, Doença de Jorge Lobo, Cromomicose, 
Feohifomicose, Hiahifomicose, Zigomicose, Paracoccidioidomicose, Histoplasmose, 
Coccidioidomicose, Blastomicose, Criptococose, Pneumocistose.  
Urianálise: Exame Químico de Urina (pH, Proteínas, Cetonas, Sangue Oculto, Bilirrubina, 
Urobilinogênio, Nitrito, e Densidade), Exame Microscópico de Sedimento Urinário (Células, 
Cristais, Cilíndros, Artefatos e Estruturas Diversas).  
Citologia Ginecológica: Conteúdo Celular do Esfragaço Cervical Normal, Infecção e Alterações 
Reativas, Alterações Celulares Causadas por Infecção Viral, Neoplasia Intra-Epitelial Cervical, 
Câncer Invasivo da Cérvix, Citologia Endometrial.  
Imunologia: Testes Sorológicos (Precipitação, Aglutinação, Ensaios Líticos, Teste de 
Imunofluorescência, Técnicas com Marcadores Radioativos, Técnicas Imunoenzimáticas, 
Microscopia Imunoeletrônica, Técnicas Empregadas na Automação, Técnicas de Biologia 
Molecular), Princípios Básicos em Imunologia (Resposta Imune, Tecidos e Órgãos Linfóides, 
Divisãoda Resposta Imune, Complexo de Histocompatibilidade Principal, Apresentação do 
Antígeno e seu Reconhecimento pelos Linfócitos), Sistema Complemento, Imunodeficiência 
Adquirida, Imunodeficiências Hereditárias, Imunologia Tumoral, Hormônios Tireoidianos, 
Hormônios Sexuais, Doênças Auto-Imunes, Alergias, Hepatites.  
Hematologia: Leucócitos (Maturação, Duração, Destruição, Características Principais, 
Funções dos Leucócitos), Leucocitose, Leucopenias mais Frequentes, Processo Infeccioso, 
Agranulocitose, Reações Leucemóides, Mononucleose Infeccioso, Leucemias (Leucemia 
Mielóide Aguda, Leucemia Linfóide Aguda, Leucemia Mielóide Crônica, Leucemia Linfóide 
Crônica, Leucemia das Células em Cabeleira), Eritrócitos (Origem, Estágios de Diferenciação, 
Regulação da Eritropoiese), Anemias (Hemolíticas e Não-Hemolíticas), Imunohematologia, 
Hemostasia.  
Bioquímica Clínica: Lipídios, Glicídios, Protídios, Enzimas, Equilíbrio Ácido-Base.  
Microbiologia: Infecções Urinárias, Infecções Gastrointestinais, Infecções Respiratórias, 
Estudo Microbiológico do Sangue e Líquor, Doenças Sexualmente Transmissíveis.  
Parasitologia: Amebíase, Doença de Chagas, Leishmaniose, Malária, Toxoplasmose, 
Neurocisticercose, Esquistossomose Mansônica, Filariose Bancroftiana, Hidatidose, 
Toxocaríase.  
Toxicologia: Ambiental, Ocupacional, Alimentos, Medicamentos, Social.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO  
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
Solos, suinocultura, apicultura, avicultura, fruticultura, olericultura, psicultura, bovinocultura, 
sementes, pastagens, irrigação e drenagem, tecnologia de produtos de origem animal e 
vegetal, nutrição animal, topografia, máquinas agrícolas, controle de invasoras, controle de 
pragas, cobertura de solo, armazenagens de grãos, épocas de plantio, predadores naturais, 
agricultura e agropecuária regional e nacional, rendimento agrícola.  
 


