
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR 

 

CONTEÚDO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DO NÍVEL ELEMENTAR   

PORTUGUÊS: Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas.  Divisão silábica. 
Ortografia e acentuação gráfica. 
MATEMÁTICA: Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão; 
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto 
dos Números Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais. 
CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; ALAGOAS: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; SÃO LUIZ DO 
QUITUNDE: História do Município de SÃO LUIZ DO QUITUNDE,  Divisão do município, Distritos, Aspectos 
históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos 
Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os 
primeiros habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o 
primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os 
governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o Estado. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS  

 

CARPINTEIRO   

Leitura e interpretação de desenhos. Ferramentas e equipamentos utilizados em carpintaria e suas 
utilizações. Nomenclatura de equipamentos e peças que são utilizadas pelo carpinteiro. Conhecimento 
básico sobre projeto e condições para construção de móveis. Conhecimento em tipos de madeiras. 
Encaixes. Acabamentos: Produtos para dar acabamentos, Finalidades, seqüências usadas, Diluentes. 
Máquinas: Tipos, Funções e Utilizações. Projetos: Interpretação, Cortes, Ambientação, Perspectiva do 
ambiente. Formas de material para concreto: conhecimento e confecção; portas, janelas e caixilos: 
conhecimento, confecção e colocação; telhado: conhecimento e confecção; materiais e equipamentos 
utilizados na carpintaria/marcenaria: conhecimento, finalidade. Normas de segurança do trabalho. 

ELETRICISTA   

Conceito de Condutores, Tipos de Condutores Usuais, Dispositivos de Comando e Proteção. Tipos de 
Materiais para Instalações Elétricas e Telefônicas. Proteção Contra Choque Elétrico. Emendas e 
Terminações para Condutores. Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais 
e instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. 
Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos 
elétricos; limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas. 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: 
conceito e equipamentos 

ENCANADOR   

Tecnologia dos Materiais de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Tipos de Tubulação; Tipos de Conexão; 
Instalações de Esgotos Sanitários e Águas Pluviais; Instalações de Água Potável: Conceitos e Tipos de 
Bombas D‟água e Poços; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Ligações de Água e de Esgoto; Centrifugas 
para Recalque de Água, Instalações e Manutenção; Terminologia; Simbologia: Sistema de Representação; 
Equipamentos de Segurança. 

GUARDA MUNICIPAL 

Noções Básicas de Trânsito: Conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito: composição e 
competências. Educação para o Trânsito. Sinalização de Trânsito. Infrações, Penalidades e Medidas 
Administrativas. Noções Básicas de Direito: Constitucional: Dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º e 
incisos); Dos Direitos Sociais (art. 6º); Da administração Pública (art. 37 a 41); Da família, da criança, do 
adolescente e do idoso (art. 227 a 230); e artigo 144 da Constituição Federal. Penal: Dos crimes praticados 
por funcionários públicos contra a Administração em geral (arts. 312 a 327). Processo Penal: Definição de 
prisão em flagrante; Definição de prisão preventiva; Definição de prisão temporária. 

MECÂNICO   

Conhecimentos de mecânica em veículos automotores: Classificação; Motor de combustão interna; 
Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; Motores à Diesel; Sistema completo de carburação 
simples e dupla; Processo de injeção eletrônica de combustível; Processo de lubrificação de Motores; 
Refrigeração de motores; Sistema de transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi e 
carroceria; Sistema de suspensão; Órgãos de rodagem. 

PEDREIRO   

Conceito básico sobre Desenho Técnico, Planta Baixa, Cortes e Fachadas; Ferramentas de Trabalho; 
Conhecimentos  Sobre  Assentamento de Tijolo ½ vez;  1vez  e Pilar de Reforço em Parede de Tijolo de ½ 
Vez; Conhecimentos Sobre Construção  de Parede de Canto em Ângulo Reto de Tijolo de ½ vez e 1 vez;  



Ligação de Paredes em Ângulo Reto e em Cruz;  Conhecimento Sobre Divisão,  Tipo de Bloco de Concreto 
e Argamassas :  Preparação da  Argamassa;  Assentamento de Parede de Bloco de Concreto; Construção 
de Parede de Canto em Ângulo  Reto  com Bloco de Concreto; Conhecimento Sobre Argamassa de 
Reboco, Chapisco; Pontos de Mestras. 

PINTOR   

Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; 
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança (ABNT 
– NB/76 de 1959). Pintura de móveis e utensílios;  Preparação de superfície e acabamento final; Aplicação 
de massa corrida; Tarefas e operações: escovação de paredes, caiação, pintura de paredes e tetos com 
tinta de emulsão, aplicação de verniz, pintura com tinta látex – PVA, esmalte sintético, pintura de calhas e 
peças galvanizadas, pintura de esquadrias de ferro e peças de alumínio. Conhecimento e manuseio de 
materiais necessários ao desempenho das tarefas. 

PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COVEIRO, GARI,  MERENDEIRA e 
SERVENTE DE PEDREIRO, A PROVA CONSTARÁ DE 20 (VINTE) QUESTÕES DE RACIOCÍNIO 
LÓGICO.   

 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

PORTUGUES: Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções (expressiva, apelativa, 
poética, referencial, entre outras); relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, 
oposição, finalidade, condição) e registro formal ou informal da linguagem; implícitos e expressões 
metafóricas. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática das palavras empregadas na oração; Articulação 
de elementos textuais: coesão e coerência; Ortografia e acentuação gráfica segundo a Nova Ortografia; 
Pontuação e crase; Semântica:  emprego de homônimos e parônimos mais utilizados. 
MATEMÁTICA: NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS: adição, subtração, multiplicação e divisão; Números 
primos e compostos; Maior divisor comum e menor múltiplo comum; Sistemas de numeração, sistema 
decimal; Os Números Reais e operações com números Reais; Calculo de valor de um termo desconhecido 
em uma igualdade; Números Racionais: frações, números decimais, noções de ordem, potenciação e 
percentagem, regra de três simples e composta, juros simples e composto; Cálculo Algébrico, Operações 
com Polinômios; Equações e Inequações do 1º e do 2º Graus; Sistema de medidas de comprimento, de 
superfície, de volume, de capacidade, de tempo e de massa; Operações Algébricas, Produtos Notáveis; 
Fatoração Algébrica; Média aritmética Simples e ponderada e média geométrica; Introdução a Geometria 
nas séries do Ensino Fundamental. 

AGENTE ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFE, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL e  
AUXILIAR DE BIBLIOTECA.  

CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; ALAGOAS: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; SÃO LUIZ DO 
QUITUNDE: História do Município de SÃO LUIZ DO QUITUNDE,  Divisão do município, Distritos, Aspectos 
históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos 
Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os 
primeiros habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o 
primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os 
governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o Estado. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS  

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse 
para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, 
Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, 
Raiva, Leishmaniose e Outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais,  Aids. 
Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. Noções sobre: Vacinas, 
Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade.Noções sobre 
Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre 
desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, 
reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e Desmatamento. 

FISCAL DE TRIBUTOS 

Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos – modalidades: por declaração, de 
ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. Crédito 
tributário – exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança judicial. 



Imunidade e isenção – isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. 
Bitributação e “BIS IN IDEM”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e 
tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos privativos – imposto predial urbano (IPTU): zona 
urbana – incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão “inter vivos” de 
imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) – incidência, base de 
cálculo e contribuinte. Impostos partilhados – imposto de renda, imposto territorial rural (ITR),  imposto sobre 
a propriedade de veículos automotores (IPVA), imposto sobre operações relativas „a circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS), imposto sobre produtos industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros 
fundos. Tributos comuns – taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas – preços, 
empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais; princípios 
constitucionais; da progressividade; isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e 
competência tributária do município. Extinção do crédito tributário. Contribuinte, alíquotas e base de cálculo 
(cobranças, pagamentos, penalidades e isenções). 

MOTORISTA 

Regulamento Do Transito; Placas De Regulamento; Placas De Advertência; Conhecimentos Básicos Em 
Mecânica De Automóveis; Conhecimentos Básicos Em Eletricidade De Automóveis, automóveis Bi-
combustível e Tri-combustível, Código De Trânsito Brasileiro. Conhecimentos De Mecânica Em Veículos 
Automotores: Classificação; Motor De Combustão Interna; Sistemas De Alimentação, Distribuição E 
Inflamação; Sistema Completo De Carburação Simples E Dupla; Processo De Injeção Eletrônica De 
Combustível; Processo De Lubrificação De Motores; Refrigeração De Motores; Sistema De Transmissão; 
Sistema De Freio E De Direção; Chassi E Carroceria; Sistema De Suspensão; Órgãos De Rodagem. 
Sistema Elétrico De Automóveis; Distribuidor – Suas Funções E Panes Mais Comuns; Alternador – Suas 
Funções, Tipos De Voltagem, Defeitos Mais Comuns E Como Consertá-Los; Bateria-  Amperagem, Tipos E 
Funções Da Bateria; Sistema De Injeção Eletrônica De Combustível; Velas; Ignição; Platinado; 
Condensador; Sistema Elétrico Da Refrigeração De Autos; Instalação Elétrica De Autos Em Geral; Fusíveis 
– Amperagem, Características e Funções. Educação Ambiental. Combustíveis alternativos. Poluentes e não 
poluentes dos autos.  

PROFESSOR ALFAB. E 1º AO 5º ANO (URBANO E RURAL) 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem  na Educação; Avaliação Escolar (concepções, 
funções, instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática 
pedagógica).  Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão 
Escolar e Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. 
Constituição de competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do 
ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas 
e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 
2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho 
de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

CONHECIMENTOS GERAIS: O Mundo em que vivemos: O Sistema Solar, A Terra; Brasil: Localização, 
Divisão Politico-Administrativa, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, As regiões geográficas 
brasileiras; ALAGOAS: Divisão, Aspectos Físicos, Humanos e Econômicos, Municípios; SÃO LUIZ DO 
QUITUNDE: História do Município de SÃO LUIZ DO QUITUNDE,  Divisão do município, Distritos, Aspectos 
históricos, Aspectos Culturais e seus dilemas, Aspectos Geográficos, Aspectos Hidrográficos, Aspectos 
Econômicos, disputas políticas, artes do seu povo, identidades Étnicas; O Descobrimento do Brasil: Os 
primeiros habitantes capitanias hereditárias, Governos Gerais, Invasões; O Brasil Império: Independência, o 
primeiro reinado, as Regências, Segundo Reinado; O Brasil Republica: Proclamação da Republica, Os 
governos Republicanos, Os poderes que governam a Nação e o Estado. 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

A gestão da secretaria da escola. Escrituração Escolar: Requerimento de matrícula, Diário de Classe, Mapa 
Colecionador de canhotos, Atas de resultados finais, Histórico Escolar, Transferência, Portaria, Declaração, 
Redações em geral (ofícios, comunicados, avisos, etc). Arquivo Escolar: Ativo, Passivo e Único; Técnicas 
de arquivamento; Protocolo e Registro. Atos Legais. Sistema de Ensino.  Administração Escolar – 
Acompanhamento e Controle da Freqüência dos Corpos Docente e Discente: coleta e organização diária, 
mensal, semestral e anual de dados; representação e comunicação interna e externa de dados; 
organização e monitoramento do calendário escolar; organização e guarda de documentos relativos à 
freqüência dos corpos docente e discente da escola; emissão de relatórios e documentos relativos à 
freqüência de alunos e professores; recuperação de carga horária (professor); sistema de encaminhamento 
de informações sobre a vida funcional dos profissionais da escola. Suporte Operacional ao Desenvolvimento 
do Ensino: recursos audiovisuais (guarda, manutenção e suprimento); Comunicação Escolar: atendimento 
ao usuário; correspondência interna e externa (ofícios, requerimentos, relatórios e comunicados). Estatística 



Escolar – Coleta, organização, representação e interpretação de indicadores educacionais: matrícula inicial; 
aprovação; reprovação; evasão; transferências; repetência matrícula final. Cálculo de medidas de tendência 
central (médias aritméticas e ponderadas); elaboração e tabelas e gráficos estatísticos. Legislação: Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 9394/96( Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 
Noções Gerais de Informática: Word, Excel. 

TÉCNICO EM PROTOCOLO 

Conhecimentos na área de rotinas de operações de secretaria, arquivamento e controle de documentos 
técnicos utilizando software de gerenciamento, segundo requisitos das normas ISO. O processo 
administrativo e suas funções. A gestão com pessoas. Ambientes externo e interno. Organização como 
sistemas aberto e fechado. Habilidades, papéis e funções organizacionais. Missão; Objetivo e Política. 
Níveis empresariais. Hierarquia e autoridade; delegação de autoridade; competências gerenciais; eficiência 
e eficácia, prioridade e urgência; produtividade e competitividade; processo decisório; planejamento e 
estratégia; planejamento administrativo e operacional; Processo de tomada de decisão; administração de 
projetos; divisão do trabalho, departamentalização e estrutura organizacional; controle e avaliação; 
motivação e desempenho; liderança; grupos de trabalho; ética e responsabilidade social; gestão da 
qualidade; projeto de cargos; equipes de trabalho; cultura e clima organizacional; comunicação; sistemas de 
informações; mudança organizacional. 

TÉCNICO EM QUIMICA 

Conservação das principais unidades utilizadas em análises químicas; Cálculo e preparo de soluções. 
Equipamentos comuns no laboratório de química. Dosadores de produtos químicos; identificar e operar os 
diversos dosadores de ETA e ETE. Noções de medidas como volume, peso, vazão. Conhecimento em 
analises de rotina de ETAS e ETE tais como pH, Turbidez, cloro, cor, ”Jar Test“, DBO, sólidos, temperatura. 
Coletas de amostras; conhecimento da importância de executar corretamente; identificação das unidades de 
uma ETA e ETE. Coleta de amostras; Identificação de unidades de uma ETA; Processos físicos, químicos e 
biológicos em ETAs; Equipamentos utilizados em ETAs; Equipamentos, reagentes e vidraria; Controle de 
estoque de produtos químicos, formas de transporte e manuseio; Controle de qualidade dos resultados 
analíticos; Destino de resíduos;  Segurança do trabalho. Rotinas administrativas e operacionais da área de 
atuação. Legislação e normas técnicas da área de atuação. Utilização de materiais e equipamentos na área 
de atuação. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de 
Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.Enfermagem nos exames 
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós 
morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de 
imunização e rede de frios,conservação de vacinas,esquema básico de vacinação,vias de 
administração.Políticas Públicas de saúde.Saúde do idoso.Procedimentos técnicos relacionados ao conforto 
e à segurança do paciente:higiene,massagem de conforto,posições para exames,transporte do paciente e 
paciente terminal.Técnicas básicas: Sinais vitais,medicação, coleta de material para exames,técnicas de 
curativo, crioterapia, e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção 
hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de:clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, 
hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação 
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência 
do puerpério e suas complicações,prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. 
SUS: Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90.NOAS –Norma Operacional de Assistência à Saúde. 
Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da 
criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 
399/2006).  
 

PROGRAMAS PARA OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR 

Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características do tipo e gênero textual utilizado, bem como suas respectivas funções (expressiva, apelativa, 
poética, referencial, entre outras); registro formal ou informal da linguagem; relações de sentido entre as 
palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, homonímia e paronímia); relação metafórica entre as palavras; 
implícitos; coesão e coerência. Morfossintaxe: Função morfológica e sintática das palavras e emprego na 
oração; Articulação de elementos textuais: colocação pronominal, regência e concordância nominal e verbal, 
crase; Relação de sentido no interior do período composto por coordenação e subordinação. Pontuação;  
Ortografia e acentuação segundo a Nova Ortografia. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE (ASSITENTE 
SOCIAL, FISIOTERAPÊUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA e PSICÓLOGO) 



Saúde pública: Lei orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. 
Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). NOAS 2002. Programa Estratégia Saúde da 
Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa 
do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ 
epidemiológico do Município: Dengue, esquitossomoses, hansen, turbeculose, DST/ AIDS, Leishimaniose, 
HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-
natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e 
vulvovaginites.  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

ANALISTA DE SISTEMA 

Bancos de dados: modelo relacional, formas normais, SQL, modelagem e projeto de bancos de dados. 
Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, segurança, integridade, 
concorrência, gerenciamento de transações e recuperação após falha; Processos de software: RUP e XP; 
Levantamento, análise e gerenciamento de requisitos; Modelagem e análise orientada à objetos – UML 
(Unified Modeling Language); Padrões de arquitetura e de projeto; Principais diagramas UML; Estrutura de 
dados e algoritmos: tipos básicos de dados, listas, conjuntos, pilhas, filas, árvores e algoritmos de busca e 
de ordenação, complexidade de algoritmos; Linguagens de programação: ambiente Windows; Tecnologia 
para Web: XML, HTML, AJAX; Segurança de aplicações Web; Gerência de projetos. Linux, Java, JSP; 
Servlet, Struts, Hibernate, EJB, Ambiente de desenvolvimento Eclipse e/ou Netbeans. 

ASSESSOR JURÍDICO 

Informática: Hardware; Periféricos; Windows XP; Windows Vista; Redes de computadores; Conceitos de 
Internet; Internet Explorer 6.0; Mozzila Firefox 2.0; Mozzilla Thunderbird; Editor de texto Br.Office 2.4.; 
Planilha de cálculos: Br.Office 2.4.; Segurança de redes. Noções de Direito Processual Civil: Processo e 
procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Diferença entre o processo de conhecimento e o 
processo de execução. Partes e procuradores. Ministério Público. Juiz. Auxiliares da Justiça. Prazos. Cit 
ação, notificação, intimações. Defesa do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da 
reconvenção. Prova , ônus da prova . Sentença . Recursos e suas espécies. Ação rescisória. Execução em 
geral e espécies. Lei nº 9.099/95. Noções de Direito Processual Penal: Dos Crimes contra a 
administração Pública; Dos Crimes de Responsabilidade (DL 201/67); Noções de Direito Constitucional e 
Administrativo: Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos Sociais. Direitos políticos. União. 
Estados e Municípios: organização. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário: estrutura e funcionamento. 
Funções Essenciais à Justiça. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos: conceito, 
requisitos, atributos, espécies, anulação, revogação e extinção. Servidores Públicos. Licitações e contratos 
administrativos : conceito e espécies. Improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/92); Noções da Lei 
Orgânica do Município de São Luiz do Quitunde. 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho: necessidades, finalidades, demandas e utilidades 
da profissão. Ética profissional em Serviço Social, Assistência Social como garantia de direitos: seguridade 
social (saúde, assistência social e previdência). Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos; Aids: 
formas de transmissão, epidemia atualmente no Brasil e tratamento; DST: formas de transmissão e 
tratamento. Legislação profissional. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da Saúde. Lei da 
Pessoa Portadora de Deficiência. SUAS – Sistema único de assistência social. Papel do serviço social no 
CAPS. Noções básicas de Doenças Mentais. Regulamentação da Profissão do Assistente Social. Código de 
Ética do Assistente Social. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social. Instrumentos e 
Técnicas de Serviço Social. Planejamento e Pesquisa Social. Políticas Públicas: Políticas Educacionais e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Políticas e Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional 
e Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; O planejamento e a administração como prática 
do Serviço Social; Serviço Social: prática de ajustamento ou transformação social;. Conhecimento das 
campanhas sanitárias; vacinações; programas; política e história da saúde pública e sua legislação. 

ENGENHEIRO 

Fiscalização de obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de 
contratos para execução de obras. Projetos civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço e concreto). 
Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. Projetos e execução 
de instalações elétricas em canteiros de obras e edificações (inclusive noções de segurança). Alvenaria; 
Revestimento; Pinturas e pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. 
Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronogramas físico-
financeiros. Canteiros de obras; construção e organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e 
aço (inclusive noções de impermeabilização de calhas e telhados). Execução de instalações prediais de 
água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, 
sumidouros e valas de infiltração (segundo normas da CPRH).  Noções de projetos e execução de 
pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de 
orçamentos públicos. 



FISIOTERAPÊUTA 

VASCULAR PERIFÉRICO: Fisioterapia na Mastectomia, no Edema Linfático; Tratamento Fisioterapêutico 
nos amputados dos membros inferiores. CARDIOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico no pós-
operatório das cirurgias cardíacas (avaliação funcional, instruções do paciente, treinamento respiratório), no 
pós-operatório: programa de reabilitação cardíaca. REUMATOFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico 
na artrite reumatóide no adulto, na espondilite anquilosante, nas artroses, no ombro doloroso, nas 
lombalgias. PNEUMOFISIOTERAPIA: Semiologia do sistema respiratório – Provas de funções pulmonares, 
Tratamento fisioterapêutico nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas ( D.P.

0
C), asma, bronquiectasias, 

fibrose cística; Treimaneto muscular respiratório; Tratamento fisioterápico pré e pós-operatório nas cirurgias 
tóraco-abdominais, nebulizações, padrões musculares resperatórios, incentivadores respiratórios. 
FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA: Enfermidades cirúrgicas ortopédicas em pediatria, disfunção cerebral 
(paralisia cerebral), tratamento fisioterápico nos toco-traumatismos (lesões do plexo braquial). 
NEUROFISIOTERAPIA: Tratamento fisioterapêutico na paralisia facial, na síndrome piramidal, na síndrome 
medular, na paralisia radial, na paralisia cubital. FISIOTERAPIA EM TRAUMATOLOGIA: Tratamento 
fisioterapêutico nas fraturas de Colles, nas fraturas de colo de fêmur, nas lesões ligamentares de joelho, nas 
lesões de menisco, nas lesões cápsulo-ligamentares de ombro.  

FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos 
Subjetivos e Objetivos de Testagem Audiológica – indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de 
Ampliação Sonora Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame 
Otoneurológico, Otoemissões Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; 
Funções Neurolingüísticas; Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades 
Craniofaciais: Características Fonoaudiológicas – Avaliação Miofuncional – Tratamento Fonoaudiológico; 
Distúrbios da Voz: Disfonias – Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, da 
Fala e da Voz, decorrentes de fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; Desvios 
Fonológicos; Sistema Sensório – Motor – Oral – Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio 
da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição – Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; 
Distúrbios da Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. 

GESTOR MUNICIPAL DE CONVÊNIOS 

O ciclo de gestão dos convênios e contratos: Informações, conhecimentos e habilidades necessários ao 
gerenciamento de convênios e contratos. Arquitetura, metodologia e operacionalidade do SINCONV. 
Sistemática operacional na implementação de convênios e contratos. Prrstação de Contas de Convênios e 
Contratos. Gestão das receitas e despesas de convênios vinculadas ao Ensino; Classificação orçamentária 
das receitas e das despesas do Ensino e do FUNDEB; O que pode e o que não pode ser computado nos 
gastos com o Ensino e FUNDEB; As prestações de contas dos recursos do ensino – O controle trimestral 
das despesas; SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Elaboração de 
Planos Municipais de Educação, Turismo e Saúde. 

NUTRICIONISTA 

Nutrição em Saúde Pública: principais nutricionais do Brasil, em especial no Nordeste, - Programas de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de reidratação oral – TRO, acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento da criança – programa de suplementação alimentar – PSA – vigilância 
alimentar e nutricional – indicadores diretos e indiretos do estado de nutrição comunidades – nutrição nos 
grupos etários no 1

o 
 ano de vida, pré – escolar, no adulto (gestantes e nutrizeis), Patologia da nutrição e 

Dietoterapia: - metabolismo basal – modificações da dieta normal para atendimento ao enfermo – alterações 
na nutrição ( obesidade, magresa, doenças carências) – patologias e dietoterapias aparelho digestivo, 
sistema endocrino,  sistema cardiovascular – Técnica Dietética – introdução à técnica dietética – alimento: 
classificação, princípios nutritivos – seleção, preparo a perdas decorrentes – planejamentos de cardápios – 
Administração de Serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição – conceituação, tipos 
de serviços – planejamento físico, funcional, Lay – out, fluxograma peculiaridades da área física e 
construção social do serviço de alimentação e nutrição – previsão numérica e distribuição.  

PROCURADOR 

Direito Administrativo. Direito Administrativo. Função administrativa. Princípios do Direito Administrativo.  
Organização administrativa da Administração Pública Direta e Indireta. Poderes, deveres e responsabilidade 
dos administradores públicos. Poder de Polícia. Ato administrativo. Contrato administrativo e convênio. Bens 
públicos. Serviços Públicos. Contratos de gestão e termos de parcerias. Entidades parestatais e terceiro 
setor. Licitação. Responsabilidade civil do Estado. Intervenção do Estado na Propriedade. Atuação do 
Estado no Domínio Econômico. Tombamento, servidão e desapropriação. Servidores Públicos. Processo 
administrativo. Improbidade administrativa. Garantias e ações constitucionais dos administrados. Controle 
da Administração Pública. O controle de legalidade pelo habeas corpus, mandados de segurança individual 
e coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública. Direito de petição aos 
Poderes Públicos.  Legislação Administrativa Municipal. Direito Constitucional. Teoria da Constituição. 
Conceito, classificação objeto e elementos da Constituição. Supremacia da Constituição. O Estado 
Democrático. Poder Constituinte. Separação de Poderes. Aplicabilidade das normas constitucionais. Direitos 
e garantias fundamentais. Direitos de nacionalidade e direitos políticos. Direitos Sociais. Ordem econômica 



e financeira. Organização, funções, funcionamento e competências dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade.  
Inconstitucionalidade face à Lei Orgânica. Reforma da Constituição. Organização político-administrativa do 
Estado brasileiro. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Direito de propriedade. Políticas 
urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. O Município na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual. Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município de São Luiz do 
Quitunde. Direito Civil e Empresarial. Direito objetivo e subjetivo. Lei de Introdução ao Código Civil. 
Pessoas físicas e jurídicas. Domicílio e residência. Coisas e bens. Fatos, negócios e atos jurídicos. 
Prescrição e decadência. Direito das obrigações. Contratos e suas classificações. Contratos em espécie. 
Direitos das coisas. Responsabilidade civil. Direito das empresas. Teoria Geral do Direito Societário. Títulos 
de crédito. Código de Defesa do Consumidor. Parcelamento do solo urbano. Registro Público. Direito 
Processual Civil. Teoria Geral do Processo. Princípios de Direito Processual. Jurisdição. Ação. Processo. 
Competência. Sujeitos do processo. Fatos e atos processuais. Nulidades. Procedimentos. Direito 
Probatório. Sentença. Coisa Julgada. Processo nos tribunais. Recursos. Recurso extraordinário e especial. 
Ação rescisória. Processo e medidas  cautelares. Processo de Execução. Execução contra a Fazenda 
Pública e Autarquias. Execução fiscal. Processo Cautelar. Ação de desapropriação. Ação de usucapião. 
Proteção de interesses difusos e coletivos. Ações de controle judicial da Administração Pública. Direito 
Tributário e Financeiro. O Estado e o Poder de Tributar. Fontes do Direito Tributário. Sistema Tributário 
Nacional. Distribuição da competência legislativa tributária. Repartição das receitas tributárias. Princípios 
constitucionais e gerais do Direito tributário. Processo legislativo tributário. Controle da constitucionalidade 
da lei tributária.  Normas gerais, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 
Obrigação e crédito tributários. Fiscalização tributária e divida ativa. Impostos, taxas, contribuição de 
melhorias e outras espécies de tributos. Infrações e sanções em matéria tributária. Processo administrativo 
tributário e processo judicial tributário. Ilícitos tributários. Código Tributário Nacional. Código Tributário 
Municipal e legislação tributária municipal. Princípios financeiros de Direito Financeiro. Programação 
financeira. Lei de Responsabilidade Fiscal. Orçamento Público. Lei no 4.320/64. Receita e despesas 
públicas. Precatórios judiciais. Crédito Público. Competência do Senado Federal sobre dívida pública. 
Fiscalização financeira e orçamentária. Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Controle interno. Direito 
do Trabalho e Processual do Trabalho na Administração Pública. Direito do Trabalho. Princípios e 
fontes. Interpretação e aplicação do Direito do Trabalho. Organização da Justiça do Trabalho no Brasil. 
Agentes Públicos. Regime Estatutário e Trabalhista. Servidores Públicos Municipais. Empregados Públicos 
Municipais. Terceirização. Regime jurídico do servidor público municipal. Responsabilidade administrativa e 
penal dos servidores públicos. Direito individual do trabalho. Direito tutelar do trabalho. Direito coletivo do 
trabalho. Aposentadoria. Regime Previdenciário do Servidor Publico. Regime Geral da Previdência Social. 
Ação, processo e jurisdição trabalhista. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Procedimentos 
trabalhistas. Execução.  Coisa julgada formal e material da sentença trabalhista. Recursos trabalhistas. 
Ação Rescisória. Mandado de segurança e ação civil pública no Direito do Trabalho. Direito Urbanístico e 
Direito Ambiental. Fundamentos do Direito Urbanístico. Regime jurídico do planejamento urbanístico. 
Planos urbanísticos. Ordenação jurídico-urbanísticos do solo. Ordenação de áreas de interesse urbanístico 
especial. Instrumentos de intervenção urbanística. Função social da propriedade e meio ambiente. 
Propedêutica do Direito Ambiental. Direito Ambiental das cidades. Competência constitucional dos 
municípios e matéria ambiental. Tutela civil do meio ambiente. Tutela do meio ambiente natural, cultural e 
artificial. Tutela administrativa do meio ambiente. Tutela processual do meio ambiente.  

PSICÓLOGO 

Psicologia da família: dinâmica, ciclo de vida familiar e novas contribuições familiares. Psicologia do 
desenvolvimento. Psicologia geral. Tanatologia. Conhecimento específico das DST, HIV/AID – rotinas de 
COAS e de SAE. Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento, enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Processo de Hospitalização. Psicologia Hospitalar. Psicossomática. Reforma psiquiátrica no 
Brasil. Equipe interdisciplinar em saúde. Clínica infantil – teoria e técnica. Clínica de adolescente – teoria e 
prática. Psicoterapia familiar – teoria e prática. Psicoterapia de grupo – teoria e técnica. Clínica da terceira 
idade – teoria e prática. Saúde do trabalhador – conceitos e prática. Código de ética profissional. 
Tratamento multidisciplinar da obesidade. 
 

CONTEÚDO ESPECÍFICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Concepções e Tendências Pedagógicas Conteporâneas: Projeto Pedagógico 
Tradicional, Projeto Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista; Concepções da teoria sócio-construtivista; Planejamento Escolar Elaboração de planos de 
ensino e de projetos; O planejamento escolar como organizador da ação educativa; Contribuições da 
Psicologia para o processo de ensino aprendizagem na Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, 
instrumentos). A Escola e sua função social. Novas Tecnologias (função e apoio na prática pedagógica).  
Processo de ensino aprendizagem nas dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. Gestão Escolar e 
Processo Político Pedagógico numa perspectiva de inclusão, autonomia e qualidade social. Constituição de 
competências e processo de avaliação da aprendizagem. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório 
da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. 



Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 

PROFESSOR  CIÊNCIAS (6º AO 9º ANO) 

AR, ÁGUA, SOLO, ECOLOGIA/PROGRAMAS DE SAÚDE. O UNIVERSO: Como tudo começou; O Sistema 
Solar; O Planeta Terra. AR ATMOSFÉRICO: Características do Ar Atmosférico; Propriedades do Ar; Os 
Componentes do Ar; A Atmosfera; Pressão Atmosférica; Meteorologia; Poluição da Atmosfera. A ÁGUA NA 
NATUREZA: Conheça a água; Estados físicos da água; A água no meio ambiente; A pressão da água; A 
água, o homem e o ambiente; A água e a saúde. A CROSTA TERRESTRE: As rochas; O solo; Erosão e 
queimadas; O solo e a saúde. ECOLOGIA: O que é ecologia; Cadeia alimentar. HIGIENE E SAÚDE: Saúde 
e doença; Preservação da saúde. ORIGEM DA VIDA E EVOLUÇÃO: Matéria viva e matéria bruta; A 
evolução dos seres vivos; FORMAS DE VIDA MAIS SIMPLES: Os Vírus; Reino Monera; Reino Protista (Filo 
Protozoa); Os Fungos. O REINO DAS PLANTAS: As Algas; Vegetais Inferiores; Vegetais Superiores; 
Fisiologia Vegetal; Órgãos Reprodutivos dos Vegetais  Superiores. REINO ANIMAL: Animais Inferiores; 
Vermes Lisos/Anelados e animais de corpo mole. ARTRÓPODES; Equinodermos; Cordados; Anfíbios; 
Reptéis; Aves; Mamíferos. ECOLOGIA: Os Seres Vivos no Ecossistema; Habitat; Populações e 
Comunidades; Relações entre os seres vivos; Equilíbrio ecológico. NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DO CORPO 
HUMANO: Da célula ao organismo: Citologia; Histologia; Funções de Nutrição; Alimentos; Saúde e 
Alimentação; Anatomia e Fisiologia dos Sistemas; Funções de Relação; Sistema de Sustentação; Sistema 
Muscular; Os Sentidos; Sistemas de Coordenação e Controle; Sistema Reprodutor e Reprodução Humana; 
O Corpo: desenvolvimento e maturidade.  A Química da célula Viva: Água, sais minerais, carboidratos, 
lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucléicos.  Célula: Conceito. Características gerais. Membranas e 
parede. Citoplasma e organelas, núcleo e componentes nucleares. Superfície celular e as trocas entrem a 
célula e o meio extracelular. Obtenção e utilização de energia pelas células. Digestão intracelular. 
Processos de síntese e secreção celular. Reprodução. Tecidos: Conceito. Tecidos animais: epitelial, 
conjuntivo, muscular e nervoso. Tecidos vegetais: meristemático, de revestimento, sustentação, condução, 
proteção,transporte e parênquima. As Grandes Funções Vitais: Nutrição e digestão. Circulação e transporte. 
Respiração. Excreção. Sistema de proteção sustentação e locomoção; Sistemas integradores; Reprodução 
e desenvolvimento ontogenético. Os sentidos. Ecologia: Associação entre os seres vivos. Ecossistemas e 
seus componentes. Dinâmica populacional. Ciclos biogeoquímicos. Os grandes biomas brasileiros. Fatores 
de desequilíbrio ecológico. Genética: Conceitos básicos. Heredogramas. Leis de Mendel: problemas, 
Retrocruzamentos. Alelos múltiplos: problemas. Grupos sanguíneos: ABO, MN, fator RH: problemas. 
Interação gênica: problemas. A herança do sexo: problemas. Determinação do sexo. Linkage e o 
mapeamento genético. Crossing-over; problemas. Aberração cromossômica. Cariótipo. Fórmulas 
cromossômicas. Mutações. Genes letais e genes subletais: problemas. Evolução: Origem da vida. 
Evidências da evolução. Principais teorias da evolução. Mecanismos da evolução. A formação de novas 
espécies. Evolução dos vertebrados. Evolução do homem. Noções de probabilidade. Noções de genética da 
população. Higiene e Saúde: Principais endemias do Brasil e seu controle. Doenças se carência. 
Taxonomia: Classificação natural e artificial. Sistemas de classificação dos seres vivos em uso corrente. 
Regras de nomenclatura. Zoologia: Características gerais e classificação dos principais filos de animais. 
Botânica: Características gerais e classificação dos principais grupos de vegetais. 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA  (6º AO 9º ANO) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FISÍCA NO BRASIL: Fases da Educação 
Física no País. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Metodologia, Avaliação, Cultura Corporal; EMPREGO DA 
TERMINOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FISÍCA. FISIOLOGIA DO EXERCICIO: Abordagem 
neuromuscular, Estrutura e Funções Pulmonares; Permuta e transporte de gases; O sistema cardiovascular; 
Capacidade funcional do sistema cardiovascular; Músculo esquelético (estrutura e função). TREINAMENTO 
DESPORTIVO E ATIVIDADES FISÍCAS: Etapas da preparação desportiva; A periodização do treinamento; 
Velocidade motora; Resistência motora; Força motora; Flexibilidade; Coordenação; Equilíbrio motor; 
Capacidade de inteligência motora; Aprendizagens de habilidades motoras. PSICOLOGIA DO ESPORTE: 
Atenção; Concentração; Motivação; Personalidade; Agressão; Emoção; Estresse; Liderança; Desportos: 
Futsal, Futebol, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Ginástica, Natação, Judô. 

PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO (6º AO 9º ANO) 

O ensino religioso na Escola Pública. A LDB e a Lei 9.475 em relação ao ensino religioso e algumas 
consideração como: A Pluralidade Religiosa Existente em Nossa Sociedade; A Formação Do Profissional 
De Ensino Religioso; A Escolha Do Conteúdo Programático. O Ensino Religioso no contexto do Ensino 
Fundamental. Diversidades culturais religiosas no Brasil e no Mundo, Histórias, tipos, denominações, 
peculiaridades, costumes, crenças, Deuses, origens, doutrinas, atuações. Conteúdos do Ensino Religioso 
em diferentes denominações Religiosas. 

PROFESSOR GEOGRAFIA (6º AO 9º ANO) 

O PLANETA TERRA: coordenadas geográficas, representações geográficas, principais movimentos e 
conseqüências. A ATMOSFERA, OS CLIMAS E A VEGETAÇÃO: estrutura, composição e importância da 
atmosfera; Elementos, fatores e tipos climáticos; As formações vegetais e o clima; Zonas bioclimáticas. A 
LITOSFERA: Estrutura interna da terra; As placas litosféricas; Relevo terrestre: Agentes endógenos e 



exógenos; Principais tipos de relevo, o relevo submarino; Rochas e solos: tipos, principais características. A 
HIDROSFERA: Distribuição das águas oceânicas; O ciclo hidrológico; Os principais movimentos do mar; 
Principais unidades do relevo submarino; Elementos determinantes da região de um rio; principais bacias 
hidrográficas do mundo. A POPULAÇÃO MUNDIAL: Crescimento e distribuição da população mundial; 
estrutura da população; migrações; população urbana e rural; urbanização. AS ATIVIDADES AGRICOLAS: 
Agricultura comercial e de subsistência no mundo tropical; Agricultura moderna nos países desenvolvidos; 
Pecuária; Impactos ambientais das atividades agrícolas. Extrativismo vegetal e mineral. AS ATIVIDADES 
INDUSTRIAIS E AS FONTES DE ENERGIA: Evolução da atividade industrial; fatores condicionadores das 
grandes concentrações industriais; Principais tipos de industria; Relação entre as atividades industriais e as 
principais fontes energéticas; impactos ambientais causados pela atividade industrial e pela produção de 
energia. A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO: Os principais aspectos do quadro natural brasileiro; 
Os domínios morfoclimáticos; as pressões antrópicas sobre os grades biomas brasileiros; a população 
brasileira; a urbanização brasileira; Impactos ambientais da urbanização; A industrialização do Brasil; A 
economia agrária brasileira; Problemas da agricultura brasileira; O comercio interno e externo brasileiro; A 
divisão regional do Brasil; as grandes regiões brasileiras: aspectos naturais e  sócio-econômicos; O 
Nordeste brasileiro.  

PROFESSOR  HISTÓRIA (6º AO 9º ANO) 

HISTÓRIA GERAL: A economia da antigüidade oriental: Aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais 
das civilizações egípcia e mesopotâmica; As civilizações da antigüidade clássica: aspectos econômicos, 
políticos, sociais e culturais; A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas 
conseqüências, a economia e a sociedade feudais; O papel da igreja nessa sociedade; as civilizações 
bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e sua manifestações nas artes e nas 
ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão marítima-comercial e a posse da 
América pelos europeus; A ação colonizadora das nações européias nesse continente; a formação do 
Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as revoluções burguesas  na Inglaterra e 
na França; As etapas da revolução francesa e o governo de Napoleão Bonaparte; O processo de 
independência das colônias europeus da América; Os problemas enfrentados pelas nações americanas no 
Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a revolução industrial; 
conseqüência sociais e políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão do capitalismo europeu 
na Ásia e África; A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As idéias 
socialistas e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A 
descolonização na África e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e 
contradições na segunda metade do século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações 
culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL: Características da organização econômica e social dos 
povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu; os fundamentos da colonização portuguesa; as 
formas do controle administrativo adotadas na colônia por Portugal; As disputas entre as metrópoles 
européias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos sertões pela pecuária e a procura por 
metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As manifestações culturais no Brasil colônia; 
As crise no sistema colonial e os movimentos precursores da independência; a decadência da mineração e 
a inconfidência mineira de 1789; A conjuração baiana de 1798; O processo da independência: transferência 
do governo português para o Brasil; Revolução pernambucano da 1817; Reflexo no Brasil da revolução de 
1820 em Portugal; A independência do Brasil; O primeiro reinado; situação econômica, crises políticas e 
revoltas internas; Política externa; A instabilidade do período regência e as diversas revoltas desse período; 
O Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua conseqüência, política interna e externa; 
Atuação do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a crise da monarquia e a 
proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O Estado Novo e os 
reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período de 1946 a 
1964; Os fundamentos do populismo e os principais aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária de 
1964 a 1985 e chamado Milagre Econômico; A luta pela abertura política e a Republica Brasileira hoje; A 
cultura brasileira no século XIX. 

PROFESSOR  INGLES (6º AO 9º ANO) 

Substantivo: número, gênero, caso possessivo. Artigo: definido, indefinido. Adjetivo: formação, graus. 
Numeral: cardinais, ordinais. Pronome: pessoais, possessivos, possessivo-adjetivos, reflexivos, objetivos, 
interrogativos, recíprocos, indefinidos, relativos. Conjugação verbos: tempos verbais – Presente (Simple 
Present, Present Continuous, Present Perfect tense – Present Perfect continuous, Present Subjuntive, 
Imperative-affirmative, negative), Passado (Simple Past, Past continuous tense, Past Perfect Continuous 
tense, Past Subjuntive, Past Perfect Subjuntive), Futuro (Simple Future, Future Perfect, Future Continuous, 
Continuous tense), Expressões Condicionais (Past conditional, Present conditional, Future conditional). 
Verbos anômalos ou modais, verbos auxiliares, verbos infinitivo, gerúndio. Uso S. Advérbios: classificação. 
Preposição: Preposições, locuções conjuntivas, expressões idiomáticas.  

PROFESSOR  MATEMÁTICA (6º AO 9º ANO) 

PROPORCIONALIDADE, JUROS, PORCENTAGENS E MÉDIAS: Conceito de Razões e Proporções : 
Proporções  Contínuas,  cálculo  de  termos  desconhecidos de uma  proporção; Divisão em parte diretas e 
inversamente proporcionais;   Regra  de três simples e composta; Probabilidade; Números e Operações; 
Problemas abertos e situações problemas relacionados a álgebra e aritmética; Frações e Dizimas 



periódicas; Cálculo de médias: Aritmética,  Ponderada, Geométrica   e  Harmônica.  TEORIA DOS 
CONJUNTOS: Conjuntos Numéricos, Conjuntos Naturais, Conjuntos dos Inteiros, Conjuntos  dos  
Racionais, Conjuntos  dos  Reais, Conjuntos dos Complexos. FUNÇÕES: Conceito de funções: domínio, 
imagem, contradomínio, notação, funções numérica. Funções elementares e funções definidas por várias 
sentenças; Operações com função. Composição de funções; Classificação de funções. Polinômios: função 
polinomial. Equações, inequações e sistemas de 1

o
 e 2

o
 graus. Equações redutíveis ao 1

o
 e 2

o
 graus.  

Funções lineares quadráticas e valor absoluto. Funções exponencial e logarítmica. Progressão Geométrica 
e Progressão Aritmética. Análise combinatória e binômio de Newtom. Matrizes, determinantes e sistemas de 
equações lineares.  Introdução à geometria, ângulos, triângulos, polígonos, circunferência e círculo. Área 
das superfícies planas e área e volumes dos sólidos usuais. Geometria no espaço: Postulado da  reta  e do 
plano, Intersecção de planos; Paralelismos e  perpendicularismos de retas, de  planos, de  retas  e planos. 
Poliedros, poliedros conexos regulares. Relação de Euler;  Prismas e  pirâmides: conceito,  elementos, 
classificação, transversais, troncos e relações métricas; Cilindro e Cone: Conceitos, elementos, plano 
secante, parte da esfera e relações métricas. Sólidos Gerados; funções trigonométricas, equações 
trigonométricas e resolução de triângulos. Estudo analítico da reta, circunferência, elipse, parábola 
hipérbole.  Questões educacionais relacionadas a ensino e aprendizagem da Matemática. PCN‟s e 
orientações curriculares nacionais. 

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA (6º AO 9º ANO) 

1. Análise e compreensão de textos: tema e/ou o tópico central; idéias primárias e secundárias; 
características dos tipos e gêneros textuais literários e não-literários; funções da linguagem; relações lógico-
discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, concessão, entre outras) e registro formal ou informal 
da linguagem; relações de sentido entre as palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia, paronímia e 
homonímia); marcas da oralidade; intertextualidade; informações explícitas e implícitas. 
2. Morfossintaxe: 2.1 Processos de formação de palavras; 2.2 Classes de palavras (classificação, flexão e 
emprego na oração) 2.3 Articulação de elementos textuais: coesão e coerência, colocação pronominal, 
regência e concordância nominal e verbal, crase; 2.4 Relação de sentido no interior do período composto 
por coordenação e subordinação.  
3. Ortografia, acentuação gráfica e pontuação.  
4. Efeitos de sentido: conotação, denotação, figura de linguagem. 
5. Literatura Brasileira: 5.1. Literatura colonial; 5.2. Barroco; 5.3. Arcadismo; 5.4. Romantismo; 5.5. 
Realismo; 5.6. Naturalismo; 5.7. Parnasianismo; 5.8. Simbolismo; 5.9. Pré-Modernismo; 5.10. Modernismo; 
5.11. Tendências Contemporâneas. 5.12. Estrutura das obras dos seguintes autores: Antônio Vieira, 
Gregório de Matos, Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves, Machado de Assis, Aluisio de Azevedo, 
Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, José Lins 
do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna. 
 
 


