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 ANEXO I 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
 

1.CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – NÍVEL III 
 

1.1-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, 
EXCETO PROFESSOR NÍVEL II-ZONA URBANA (LÍNGUA PORTUGUESA, 5ª A 8ª . 
SÉRIES-CARGO 12  
1.1.1-LÍNGUA PORTUGUESA: compreensão e interpretação de textos, com domínio nas 
relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e 
coerência. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras. Denotação e 
Conotação. Coordenação e subordinação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Emprego indicativo de crase. 
 
1.1.2-CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais; Neoliberalismo e 
política econômica mundial; Impactos socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; 
Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos.  
 
1.2-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROFESSOR ZONA URBANA (LÍNGUA 
PORTUGUESA, 5ª A 8ª . SÉRIES-CARGO 12) 
 
1.2.1- CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 9394/96 e legislação complementar. A 
Dimensão social das práticas pedagógicas: Estado, Política e Educação. Tendências 
Pedagógicas na Prática Escolar: Pressupostos teóricos, Correntes / Funções da Escola. Gestão 
Escolar: construção do projeto político-pedagógico. O currículo centrado na pedagogia das 
competências, na pedagogia dos projetos e na pedagogia inclusiva. A organização da 
escolaridade em ciclos. Aprendizagem significativa. Prática pedagógica: a relação 
professor/aluno; a construção de seqüências didáticas: princípios e elementos norteadores. 
Recursos Didáticos. O uso de novas tecnologias na educação. A avaliação formativa no 
contexto do processo ensino-aprendizagem.  
 
1.2.2-CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais; Neoliberalismo e 
política econômica mundial; Impactos socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; 
Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos.  
 
2.CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E INCOMPLETO – NÍVEL II 
 
2.1- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO  
2.1.1-LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de textos. Fonema, letra, 
classificação dos fonemas. Encontros Vocálicos. Encontros consonantais. Dígrafos. Sílabas. 
Tonicidade das sílabas. Termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Estrutura e formação de palavras. Ortografia. Acentuação gráfica. 
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2.1.2-CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais;  Impactos 
socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável e movimentos ecológicos.  
  
2.2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 
2.2.1-LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Sinonímia e antonímia. Conotação e denotação. Classes de palavras. Colocação pronominal. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
 
2.2.2-CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais;  Impactos 
socioeconômicos da globalização e movimentos sociais; Meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável e movimentos ecológicos.  
 
3.CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO – NÍVEL I 
 
3.1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO  
3.1.1-LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos. Fonemas, letras e sílabas. 
Classificação dos fonemas. Separação silábica. Estrutura e formação das palavras. Classes de 
palavras. Ortografia. Emprego das letras maiúsculas e minúsculas. Acentuação gráfica. 
Concordância nominal e verbal.  
 
3.1.2-CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: nacionais e internacionais; Meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos.  
 
  3.2.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
3.2.1-LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos. Fonema, letras e sílabas. 
Classificação dos fonemas. Separação silábica. Encontros vocálicos. Encontros consonantais. 
Dígrafos. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras. Acentuação gráfica. 
 
3.2.2-CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Temáticas atuais, relevantes e 
amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Estado do Acre e do 
Município de Jordão; Fatos da atualidade: nacionais e internacionais; Meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável e movimentos ecológicos.  

  
4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 
4.1-CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – NÍVEL III 
 
CARGO 01- ASSISTENTE SOCIAL 
1 Fundamentos Históricos e teóricos do serviço social e a dimensão política da profissão. 2 
Defesa e garantia dos direitos do cidadão no processo de inclusão/exclusão social no sistema 
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capitalista. 3 Vulnerabilidade social. 4 Programas e Projetos Sociais. 5 Pesquisa, planejamento e 
gestão de serviços nas diversas áreas sociais. 6 Trabalho em equipe interdisciplinar e 
multidisciplinar. 7 Instrumentalidade do Serviço Social: estudo de caso, técnicas de entrevista, 
elaboração de relatório, laudos e pareceres, trabalho com rede sociais; trabalho com a família e 
com a comunidade. 8. Estatuto da criança e do adolescente. 9. Estatuto do Idoso. 10. Lei 
orgânica da Assistência Social – LOAS. 11. A Política de Assistência Social e demais 
dispositivos que a atualizam; Sistema Único da Assistência Social. 12. Código de Ética 
Profissional do Assistente Social. 
 
CARGO 02 – DENTISTA 
Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. 
Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortondontia. 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais e instrumentais dentários. 
Dentística Operatória, periodontia. Prótese Dentária, Restaurações preventivas.  Procedimentos 
Clínicos-Integrados. Ética profissional. Flúor.  
 
CARGO 03- MÉDICO/CLÍNICO GERAL 
Medicina Preventiva: SUS. Medidas de saúde coletiva e Indicadores de saúde.  Estudos 
epidemiológicos. Vigilância Epidemiológica. Agravos à Saúde. A reforma sanitária. 
Ginecologia: Doenças sexualmente transmissíveis : doença inflamatória pélvica, cervicites, 
vaginites. Vaginoses. Neoplasias do colo do útero. Doenças da mama. Amenorréia. Síndrome de 
Ovários Policísticos. Miomatose. Climatério. Anticoncepção. Endometriose. Ciclo menstrual. 
Distopia Genital. 
Obstetrícia: Diagnóstico de gravidez. Modificações próprias do organismo materno. Pré-natal. 
Mecanismo do parto. Abortamento. Prenhez ectópica. Descolamento prematuro de placenta. 
Doença hemolítica perinatal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Diabetes gestacional. 
Gemelaridade. Cesariana. Parto Normal. Sofrimento Fetal. 
Cirurgia Geral: Princípios básicos de pré e pós –operatório. Hérnias de parede abdominal. 
Queimaduras. Choque. Cicatrização. Trauma: abdominal, cervical, torácico, cranioencefálico, 
resposta metabólica ao trauma. 
Clinica Médica: Princípios básicos de cardiologia, endocrinologia, pneumologia, infectologia, 
gastroenterologia, reumatologia, nefrologia e hematologia. (Epidemiologia, Etiopatogenia, 
Manifestações clínicas, Diagnóstico e Tratamento) 
Pediatria: Aleitamento materno. Crescimento e Desenvolvimento. Desnutrição. 
Disvitaminoses. Imunizações. Diarréia na infância e Desidratação. Infecções de vias aéreas 
inferior e superior. Neonatologia (princíos básicos). Infecções do trato urinário. Doenças 
exantemáticas. Cardiopatias congênitas. 
 
CARGO 04 – ENFERMEIRO 
1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; 2. Programa de saúde da família; 3. 
Central de material e esterilização; 4. Assistência de enfermagem nas afecções gástricas: úlcera, 
gastrite; 5. Assistência de enfermagem no pré-parto e parto; 6. Drogas lícitas e ilícitas; 7. 
Enfermagem na assistência em doenças sexualmente transmissíveis; 8. Infarto agudo 
domiocárdio; 9. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); 10. Imunização/vacinação; 11. 
Aleitamento materno. 
 
CARGO 05- NUTRICIONISTA 
Fundamentos em Saúde Pública: Políticas públicas na área de alimentação e nutrição; 
alimentação e nutrição para grupos da população (idosos, crianças, adolescentes e adultos). 
Doenças carenciais mais evidentes no Brasil. Saneamento básico, monitoramento e avaliação 
das práticas de promoção à saúde. Resolução ANVISA RDC nº 216, de 15/09/04 – Primeiro 
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Regulamento Nacional Sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Portaria MS nº 1428, 
de 26/11/93 – Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos; Diretrizes para o 
Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de 
Alimentos; e Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e 
Qualidade (PIQ’s) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos. Resolução RDC nº 63, de 
06/07/00; Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde); Lei n º 8.212/91 (Lei Orgânica da 
Seguridade Social). Conhecimentos básicos em nutrição: Conhecimentos gerais da profissão 
de Nutricionista; Macro e micronutrientes (funções, interações, necessidades e recomendações); 
metabolismo energético; guias alimentares; planejamento de cardápios; rotulagem alimentos; 
Cálculo de NDPcal, IMC e classificação (nos diversos estágios de vida). Conhecimentos 
Básicos em nutrição alimentação coletiva: Manual de Boas Práticas, APPCC (Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle), DVAs (Doenças Veiculadas por Alimentos); Segurança 
Alimentar e Nutricional, PAT; Administração de UANs. Conhecimentos básicos em nutrição 
clínica: Avaliação do estado nutricional, cuidado nutricional do trato digestório, terapia 
nutricional em cardiopatia, dislipidemia, diabetes melitus, hipertensão arterial, hepatite, 
síndrome metabólica. Procedimentos na EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia 
Nutricional). 
 
CARGO 06 - PSICÓLOGO 
Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS), 
Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença; Saúde pública-conceito, ações e 
legislações. Conceitos e atuação do psicólogo; A ética de psicólogo; Teorias psicogenéticas e do 
desenvolvimento; Construção do conhecimento e Deficiência; A Instituição Escolar, Infância e 
Juventude; Ensino e Aprendizagem, Educação Especial; A política social no Brasil como fator 
determinante no processo de organização das instituições escolares; O trabalho em equipe 
multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações dos conceitos e metodologias das 
deficiências; As relações familiares; Psicoterapias grupal e individual para crianças, familiar e 
outros; Sistema único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens 
terapêuticas; prevenção primária em saúde; teorias de Freud, Piaget e Lacan; A Sexualidade 
infantil (teorias) 
 
CARGO 07 - PEDAGOGO 
A Legislação do Ensino e a organização da educação básica no Brasil a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei N° 9394/1996; o financiamento da educação 
básica e a valorização dos profissionais da educação no Brasil; o planejamento e a avaliação do 
ensino; a didática e a prática pedagógica; o Projeto Político Pedagógico e a organização da 
escola; a formação do professor; a educação, o currículo e a interdisciplinaridade na era do 
conhecimento em tempos de globalizações. 
 
CARGO 08: PROFESSOR - NÍVEL I: ZONA URBANA (1ª à 4ª séries) E CARGO 09: 
PROFESSOR - NÍVEL I: ZONA RURAL (1ª à 4ª séries)   
A Legislação do Ensino e a organização da educação básica a partir da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei N° 9394/1996; a organização e o funcionamento da escola; as 
competências do professor, a didática, o planejamento e a avaliação do ensino; os conteúdos e a 
metodologia de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 
CARGO 10- PROFESSOR - NÍVEL II - ZONA URBANA (EDUCAÇÃO FÍSICA-5ª à 8ª 
séries) 
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física para o Ensino Fundamental e Médio: 
objetivos do ensino, conteúdos, estratégias de ensino e avaliação. As diferentes manifestações 
da cultura corporal: jogos, esporte, lutas, danças, ginásticas, lazer e recreação. Dimensões 
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biológicas da infância e adolescência incluindo noções básicas de anatomia, fisiologia, 
fisiologia do exercício e performance. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: aptidão 
física e aspectos preventivos e terapêuticos do exercício físico. Esporte Escolar: metodologia 
dos esportes coletivos e individuais. Avaliação Física: testes antropométricos, posturais, 
cardiorrespiratórios, neuromusculares, relacionais e cognitivos. Crescimento e Desenvolvimento 
Corporal. 
 
CARGO 11- PROFESSOR - NÍVEL II - ZONA RURAL (MATEMÁTICA-5ª à 8ª séries) 
1. Conjunto: Teoria dos conjuntos; Símbolos lógicos; Pertinência; Representação; Igualdade; 
Desigualdade; Inclusão – Subconjuntos; Reunião; Intersecção; Conjunto vazio; Diferença; 
Complementar. 2 Conjuntos Numéricos: Conjunto  dos números naturais; Conjunto  dos 

números inteiros; Conjunto  dos números racionais; Conjunto  dos números irracionais; 

Conjunto  dos números reais; Intervalos reais. 3 Funções: Produto Cartesiano; Relação 

binária; Diagrama de flechas; Gráfico Cartesiano; Domínio, contradomínio e imagem de uma 
função; Domínio de uma função real; Função inversa e função composta. 4. Função Polinomial 
do 1° Grau: Função crescente e decrescente; Raiz ou zero de uma função do 1° Grau; Estudo 
dos sinais da função do 1° Grau; Gráfico; Inequações; Sistemas de Inequações; Inequação 
produto; Inequação quociente. 5. Função Polinomial do 2° Grau: Gráfico; Raízes ou zeros da 
função quadrática; Vértice da parábola; Conjunto imagem; Estudo dos sinais; Inequação; 
Sistema de Inequações; Inequação produto; Inequação quociente. 6. Função Exponencial; 
Equações Exponenciais; Inequações exponenciais. 7. Função logarítmica; Logaritmo; 
Propriedades operatórias; Mudança de base; equações logarítmicas; Função Logarítmica; 
Inequações logarítmicas. 8. Trigonometria; Trigonometria no triângulo retângulo e no círculo; 
Funções trigonométricas; Relações trigonométricas. 9. Progressões: Seqüência ou sucessão; 
Progressão aritmética; Progressão Geométrica. 10. Matrizes; Tipos de matrizes; Matriz 
transporta; Igualdade de matrizes; Operações com matrizes; Matriz inversa. 11. Determinantes: 
Estudo do determinante; Cofator de um elemento ; Teorema de Laplace; Regra de Sarrus; 

Determinante de uma matriz quadrada de ordem  maior que 3 (três). 12. Sistemas lineares: 

Equação linear; Sistema linear; Regra de Cramer; Classificação de um sistema linear; 
Escalonamento de sistemas. 13. Análise combinatória; Binômio de Newton; Princípio 
Fundamental da contagem; Fatorial; Permutação Simples; Arranjo Simples; Combinação 
Simples; Permutação com elementos repetidos. 14. Números binomiais; Triângulo de Pascal; 
Binômio de Newton. 15. Probabilidade: União de dois eventos; Probabilidade condicional. 16. 
Geometria Plana: Ângulos; Duas retas paralelas e uma transversal; Triângulos; Semelhança de 
Triângulos; Quadriláteros; Círculo e circunferência; Polígonos regulares. 17. Geometria 
Espacial: Prismas; Pirâmides; Cilindros; Cones; Esferas; poliedros. 18. Geometria analítica: 
Ponto; Reta; Circunferência. 19. Estatística: População e amostra; Freqüência absoluta e 
relativa; Distribuição de freqüência; Histogramas e polígono de freqüências; Média aritmética; 
Mediana; Moda; Desvio padrão; Desvio médio; Variância. 20. Matemática Financeira: 
Porcentagem; Lucro; Desconto; Acréscimo sucessivo; Descontos Sucessivos. 
 
CARGO 12: PROFESSOR – Nível II - ZONA RURAL (LÍNGUA PORTUGUESA - 5ª.  à  
8ª. séries) 
Análise Textual: O tema ou a idéia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal 
defendido pelo autor; O objetivo ou finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos 
de cada tipo e gêneros textuais – literários e não-literários; Função da linguagem; Paráfrase: 
fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e 
implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógicodiscursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, 
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estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; Relação de sentido 
entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de 
recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; 
Língua oral e língua escrita; Implicações sociohistóricas dos índices contextuais e situacionais 
na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, 
gíria). Análise Lingüística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; 
Processo de formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; 
Concordância verbal e nominal; Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: 
pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de Literatura; Estilos de época; 
Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; 
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; 
Modernismo; Tendências Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a 
oralidade na escola; Ensino e avaliação em leitura; Ensino e avaliação na produção de texto; 
Ensino e avaliação de gramática. 
 
CARGO 13: PROFESSOR – Nível II - ZONA RURAL (HISTÓRIA- 5ª.  à  8ª. séries) 
Modos de produção: asiático, escravista, feudal e capitalista. 
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. 
Idade Média: Feudalismo e período medieval. 
A idade Moderna: Expansão comercial e marítima; Renascimento; Reforma religiosa, 
Absolutismo, Iluminismo e Liberalismo; Mundo Colonial. 
A idade Contemporânea: Revolução francesa; revolução industrial, Neo colonialismo, A 
guerra de Secessão dos Estados Unidos; I Guerra Mundial; Período entre Guerras; II Guerra 
Mundial; Revolução Russa;Revolução Mexicana; A Guerra Fria; Descolonização da África e do 
Mundo árabe; Revolução e contra-revolução na América Latina; A Globalização. 
História do Brasil: Período Pré-Colonial; Período Colonial; Processo de independência; 
Primeiro e Segundo Império; Período Regencial; Proclamação da República; República velha; 
Revolução de 1930; Estado Novo; Do governo Dutra (1946) ao Golpe Militar (1964); Ditadura 
Militar; Redemocratização; Do Governo Collor a FHC. 
História do Acre: Revolução Acreana; Sistema de Aviamento; Políticas de Estímulo a 
produção de borracha ao longo do século XX; transformação de território a estado; 
desestruturação do sistema extrativista; conflitos fundiários; movimentos sociais; 
redemocratização e consolidação do estado acreano: dos governos Nabor Júnior a Jorge Viana. 
 
CARGO 14: PROFESSOR – Nível II - ZONA RURAL (GEOGRAFIA - 5ª.  à  8ª. séries) 
A Geografia: conceituação, divisão e importância. As correntes da Geografia. Os métodos de 
análise empregados na análise geográfica. Principais elementos de um mapa. As curvas de nível 
na análise físico-geográfica. O espaço geográfico e a sua dinâmica ambiental e social. Paisagem 
rural. Os solos e as atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas. Os principais 
sistemas agrícolas do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de cidades. Problemas 
ambientais das grandes cidades. A infra-estrutura urbana. A fisionomia da superfície 
terrestre. A geocronologia. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos geológicos e geográficos. A 
gênese e a evolução do relevo terrestre. A compartimentação do relevo terrestre. Os corpos 
rochosos e os solos. A dinâmica atmosférica e os tipos climáticos. A dinâmica das superfícies 
líquidas. A população mundial. A distribuição e os movimentos da população na superfície 
terrestre. A população e as atividades econômicas. O ser humano e a utilização dos recursos 
naturais. A população e o meio ambiente. Os conflitos étnicos. As ações em defesa do meio 
ambiente. Os problemas ambientais e suas causas. As catástrofes ambientais naturais e de 
causas antrópicas. As áreas de economia subdesenvolvida. O desenvolvimento e o 
subdesenvolvimento. A América Latina, a África e a Ásia. Nacionalismos, separatismos e os 
focos de tensão mundial. As áreas de economia desenvolvida. Os blocos econômicos e os 
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interesses políticos. Os aspectos econômicos e políticos da União Européia. O crescimento 
industrial do Japão. A América Anglo-Saxônica. A Europa. A Divisão Internacional do 
Trabalho e da Produção. O Estado Nacional e a Globalização. O Capitalismo e a formação do 
espaço geográfico mundial. O espaço geográfico brasileiro. Os principais aspectos do quadro 
natural brasileiro. A questão ambiental no Brasil. A ocupação produtiva do espaço brasileiro. O 
crescimento e a dinâmica da população brasileira. A urbanização no Brasil. A agricultura 
brasileira. Os conflitos agrários. Aspectos sociais e econômicos da Reforma Agrária. Os 
desequilíbrios regionais no país. Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, segundo 
a classificação do IBGE. A Região Nordeste do Brasil. Os elementos mais expressivos do 
quadro natural nordestino. Os principais problemas sociais e econômicos da Região. Os 
contrastes entre o Nordeste úmido e o Nordeste semi-árido. Ensino de Geografia: O processo de 
ensino e aprendizagem em Geografia: concepções, situações didáticas, contrato e transposição 
didática, avaliação formativa, categorias geográficas, tempo didático; A pedagogia das 
competências e a pedagogia dos projetos: contextualização e interdisciplinaridade no ensino da 
Geografia. A utilização dos documentos cartográficos (mapas, gráficos e tabelas) no ensino de 
Geografia. 
 
CARGO 15: PROFESSOR – Nível II - ZONA RURAL (BIOLOGIA - 5ª.  à  8ª. séries) 
1. Citologia: componentes químicos da célula; células procarionte e eucarionte. Membrana 
plasmática: especializações; complexo juncional e transportes. Citoplasma: citoesqueleto e 
organelas. Núcleo: estruturas, interfase, mitose e meiose. 2. Os seres vivos: o reino protista, 
fungi, plantae e animália. 3. Reprodução e desenvolvimento: reproduções sexuadas e 
assexuadas; gametogênese; fecundações externa e interna. Embriologia: segmentação; 
gastrulação; organogênese; anexos embrionários; fertilização e reprodução na espécie humana. 
4. Histologia: tecidos animais e vegetais, tipos, estruturas, caracterização e funções. 5. Genética: 
a primeira lei de Mendel; a segunda lei de Mendel; a polialelia e os grupos sanguíneos e a 
herança ligada ao sexo e as anomalias cromossômicas. 6. Anatomia e Fisiologia Animal e 
Vegetal. 7. Ecologia: cadeias e teias alimentares; ciclos biogeoquímicos; Relações entre seres os 
vivos e populações. 
 
4.2-CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO E INCOMPLETO – NÍVEL II 
 
CARGO 16- PROFESSOR - NÍVEL I - INDÍGENA ETNIA KAXINAWA (1ª. à 4ª. séries) 
A garantia da educação escolar bilíngüe e diferenciada aos povos indígenas a partir da 
Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei N° 
9394/1996; a Educação Escolar Indígena, a Escola Indígena e o professor da escola indígena a 
partir do Parecer 14 de 1999 e da Resolução número 03 de 1999 do Conselho Nacional de 
Educação; os conteúdos e a as formas próprias de ensino na escola indígena a partir do 
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 
 
CARGOS 17 E 18 - AGENTE ADMINISTRATIVO E CARGO 19 – AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
1.Princípios Constitucionais: Princípios que sustentam o Código de Ética do Servidor Público: 
Impessoalidade, Moralidade, Probidade, Eficiência; 2.Noções de Administração Geral: 
Administração: Conceitos e Objetivos, Níveis Hierárquicos e Competências Gerenciais. Noções 
de Planejamento, Organização, Direção e Controle; 3. Noções de Documentação: Conceito, 
Importância, Finalidade, Fases do Processo de Documentação e Classificação; 4. Noções de 
Arquivo: Conceito, Tipo, Importância, Organização, Conservação e Proteção de Documentos; 
5. Qualidade no Atendimento ao Público: Comunicabilidade, Apresentação, Interesse, 
Presteza, Eficiência, Tolerância, Descrição, Conduta e Objetividade. 6. Trabalho em Equipe: 
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Personalidade e Relacionamento, Eficácia no Comportamento Interpessoal. 7. Noções de 
Gestão de Pessoas: Conceito, Objetivo; Recrutamento, Seleção e Treinamento. 8. 
Comportamento Organizacional: Motivação, Liderança e Desempenho. 9. Organização no 
Trabalho: O ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e utilização do 
material do escritório, de consumo e permanente. 10. O Protocolo: Recepção, classificação, 
registro e distribuição. 
 
CARGO 20- DIGITADOR 
Conceitos básicos relacionados a hardware, software, computadores e periféricos (unidades de 
E/S : monitor, teclado, mouse, impressora, discos, CD-ROM, multimídia, scanner). 2. Conceitos 
básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, 
arquivos, pastas, programas, impressão, Word, Excel. 3. Conceitos básicos de Intranet e Internet 
e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio eletrônico, busca 
e pesquisa, grupos de discussão, segurança em rede e na internet. 4. Conceitos básicos de tarefas 
e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança 
(backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de 
equipamentos e de sistemas de informática. 
 
CARGO 21- ESCRITUÁRIO 
1.Princípios Constitucionais: Princípios que sustentam o Código de Ética do Servidor Público: 
Impessoalidade, Moralidade, Probidade, Eficiência; 2.Noções de Administração Geral: 
Administração: Conceitos e Objetivos, Níveis Hierárquicos e Competências Gerenciais. Noções 
de Planejamento, Organização, Direção e Controle; 3. Noções de Documentação: Conceito, 
Importância, Finalidade, Fases do Processo de Documentação e Classificação; 4. Noções de 
Arquivo: Conceito, Tipo, Importância, Organização, Conservação e Proteção de Documentos; 
5. Qualidade no Atendimento ao Público: Comunicabilidade, Apresentação, Interesse, 
Presteza, Eficiência, Tolerância, Descrição, Conduta e Objetividade. 6. Trabalho em Equipe: 
Personalidade e Relacionamento, Eficácia no Comportamento Interpessoal. 7. Noções de 
Gestão de Pessoas: Conceito, Objetivo; Recrutamento, Seleção e Treinamento. 8. 
Comportamento Organizacional: Motivação, Liderança e Desempenho. 9. Noções 
Fundamentais de Compras: Licitação do serviço público: conceito, finalidade, princípios, 
modalidades. 10. Organização no Trabalho: O ambiente e sua organização; rotinas de 
trabalho; organização e utilização do material do escritório, de consumo e permanente. 
 
CARGO 22- FISCAL DE TRIBUTOS 
Definição de Tributos. Espécies de tributo. Competência Tributária. Legislação Tributária. 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária. 
Fato gerador de tributos. Crédito e lançamento tributário. Suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário. Impostos em espécie. Administração tributária. 
 
CARGO 23- TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
1. Diretrizes e pressupostos do Sistema Único de Saúde (SUS); 2. A implantação do programa 
de saúde da família; 3. Sistemas de informação de enfermagem; 4. Cadeia de transmissão de 
doenças; 5. Vigilância ambiental em saúde; 6. Vigilância epidemiológica; 7. Atenção ao 
paciente no hospital; 8. Administração e cálculo de medicamentos; 9. Precauções – Padrões e 
isolamento; 10. Assistência de enfermagem em unidade obstetrícia e neonatal; 11. Central de 
material e esterilização; 12. Feridas. 
 
CARGO 24- VIGILANTE SANITÁRIO 
Código Sanitário e normas pertinentes. Código de Defesa do Consumidor. Noções de segurança 
no trabalho. Noções de ética (respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade). Fiscalização 
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sanitária (estabelecimentos de abate de animais e de venda de produtos alimentícios, 
conservação de alimentos em estabelecimentos comerciais, normas técnicas). Cuidados e 
procedimentos em higiene pessoal, domiciliar e comunitária. SUS: Organização dos serviços de 
saúde no Brasil: princípios, diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde. 
Sistema de notificação em vigilância sanitária e epidemiológica. Programação Local de Saúde. 
Distritos Sanitários. Seres vivos de importância para saúde pública e medidas sanitárias de 
controle: vírus, bactérias, algas, fungos, protozoários, vermes, artrópodes e roedores. Problemas 
de saúde pública: causas e conseqüências. Noções básicas de saneamento básico: 
Conhecimentos básicos em Hidrologia - ciclo hidrológico, caracterização da água, uso múltiplo 
da água, qualidade da água, sistema de abastecimento de água. Sistema de esgoto e Sistema de 
limpeza pública: (destinação de resíduos sólidos). Controle de qualidade ambiental - noções 
básicas de saneamento ambiental, poluição, impacto ambiental, ecossistema, ecologia. Medidas 
preventivas e de controle das doenças: Etiologia, ciclo de transmissão das doenças com destaque 
para saúde publica no Brasil. Conhecimentos básicos sobre: raiva, dengue, malária, Doença de 
Chagas, leptospirose, esquistossomose, alcoolismo, leptospirose, leishmaniose, hepatite, 
tuberculose, dengue, verminose, febre amarela, tabagismo e AIDS. 
 
CARGO 25- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Noções básicas de higiene. Esterilização. Noções básicas de saúde. Noções básicas de segurança 
no trabalho. Principais serviços e tarefas a serem realizados pelo atendente. Atendimento ao 
público. Reconhecimento de máquinas, aparelhos, ferramentas, instrumentos e utensílios usados 
por cirurgião dentista. Conservação, limpeza de instrumentos. Equipamentos de segurança. 
 
4.3-CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO – NÍVEL I 
 
CARGO 26- AÇOUGUEIRO 
Conhecimentos básicos sobre carcaças e carnes de origem bovina, suína e de aves; sistemas de 
cortes de carnes, experiência em desossa, aproveitamentos, identificação de qualidade, 
conservação frigorífica, manipulação e higiene, utilização de equipamentos de açougue. 
 
CARGO 27- AUXILIAR ESCOLAR 
Utilização de materiais na limpeza, desinfecção e preservação de ambientes; Cuidados na 
utilização e consumo de água; Procedimentos de limpeza das dependências escolares.   
 
CARGO 28- AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 
Utilização de materiais na limpeza, desinfecção e preservação de ambientes; Cuidados na 
utilização e consumo de água; Arrumação de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, 
cuidados e agilidade;  Noções de jardinagem, poda, borracharia e lubrificação; Carregamento e 
descarregamento de veículos;  Escavação de valas, abertura de picadas, fixação de piquetes; 
Execução de serviços de auxiliar ou ajudante de pedreiro e carpinteiro;  
 
CARGO 29- MERENDEIRA- ZONA RURAL E CARGO 30- MERENDEIRA 
INDÍGENA- ETNIA KAXINAWA 
Preparo dos alimentos; Distribuição das refeições nos abrigos, creches, postos de saúde, 
hospitais p; Estocagem dos alimentos; Validade dos alimentos; Conservação dos alimentos; 
Serviços de copa (café, chá, água);   
 
CARGOS 31 E 32 – MOTORISTA DE BARCO E CARGO 33 – MOTORISTA DE 
BARCO INDÍGENA, ETNIA KAXINAWA 
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Primeiro socorros, combate a incêndios; noções de navegação; prevenção de poluição do meio 
aquático; noções de estabilidade; sobrevivência em naufrágio. 
 
CARGO 34- MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS 
conhecimentos básicos de operacionalização de máquinas pesadas de rodas ou esteiras, de 
lâminas, de escarificador e caçamba móvel; escavação, remoção e carga de terra, pedra e areia; 
nivelamento de terrenos e estradas ; manutenção de máquinas; abastecimento; lubrificação e 
emprego de graxas; orientação e instrução de manobras de máquina e veículos; noções gerais de 
regras de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; 
velocidades permitidas; classificação das vias; deveres e proibições do condutor; infrações de 
acordo com o código de trânsito brasileiro;  conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente 
autoridade de trânsito; tipos de sinalização; placas de regulamentação; advertência e indicação; 
sinais luminosos; noções básicas de mecânica de veículo automotor e maquinários; uso e 
cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos. 
 
CARGOS 35 E 36 – SERVENTE 
Noções de distribuição e organização de material, patrimônio, informática, serviços de apoio 
nas áreas de recursos humanos, financeira e arquivamento de documentos.  
 
CARGO 37- VIGIA 
Noções sobre tarefas relacionadas à proteção e segurança de bens públicos. Telefones públicos 
de emergência; Atendimento ao público;  
 
CARGO 38- ZELADOR 
Utilização de materiais na limpeza, desinfecção e preservação de ambientes; Cuidados na 
utilização e consumo de água; Arrumação de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, 
cuidados e agilidade; Noções sobre o acondicionamento e destino do lixo; Manutenção de 
móveis e equipamentos; Noções de controle de gastos de materiais e produtos utilizados na 
desinfecção e higiene das instalações físicas.  
 


