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ANEXO I

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1 - LÍNGUA PORTUGUESA 
1.1 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja até a 4ª série do Ensino Fundamental:

Interpretação de textos.  Ortografia oficial.  Divisão silábica. Acentuação gráfica.  Flexão do substantivo e 
adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos 
de concordância nominal e verbal.

1.2 – Para os cargos cuja escolaridade seja Ensino Fundamental Completo,  Ensino Médio,   Professor  e  Ensino 
Superior:
Interpretação  de  textos.  Ortografia  oficial.  Divisão  silábica.  Acentuação  gráfica  e  crase.  Flexão  do 
substantivo  e  adjetivo  (gênero  e  número).  Emprego  das  classes  de  palavras.  Pontuação.  Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e 
parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de correspondências oficiais.
Textos Argumentativos (toda parte de gramática deve ser cobrada dentro do texto)

2 - MATEMÁTICA
2.1 – Para os cargos cuja escolaridade mínima seja até a 4ª série do Ensino Fundamental: Operações com números 

inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das 
principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.

2.2 – Para os cargos cuja escolaridade seja Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio, Técnico e Professor:
Operações  com números  inteiros,  fracionários  e  decimais.  Sistema  legal  de  unidades  de  medidas  brasileira. 
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
Equação de 1º e 2º graus. Relações métricas no triângulo retângulo.
Raciocínio  lógico  matemático.  Situações  problemas  envolvendo  as  operações  básicas  com números  inteiros, 
fracionários e decimais.

3. CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS
Organização Política e atualidades de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do Mundo.  Ética e Trabalho.

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
Administrador de banco de dados:
Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de dados, operadores, expressões, estruturas de controle 
e repetição, fluxogramas e diagramas de bloco; Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores e matrizes, registros, listas, filas, 
pilhas e árvores; métodos de busca e ordenação; recursividade; Funções e procedimentos: variáveis locais e globais, utilização de parâmetros.
Linguagens de programação: Programação estruturada, programação orientada a objetos; PHP, C++, Java
Redes de Computadores: Família de protocolos TCP/IP:conceitos e camadas, redes locais;
Banco de Dados: Conceitos; administração de dados; sistemas de gerência de banco de dados (SGBD); independência de dados; linguagem 
de  definição  de  dados;  linguagem de  manipulação  de  dados;  dicionário  de  dados;   arquitetura  de  banco  de  dados;  bancos  de  dados 
relacionais. Modelagem de dados: modelo entidade-relacionamento;  modelo relacional; modelo lógico e representação física, organização 
física;  métodos de acesso, álgebra relacional;  normalização. Administração e segurança de bancos de dados : Projeto e implantação de 
SGBDs relacionais, administração de usuários e perfis de acesso, controle de proteção, segurança; conceito e gerenciamento de transação, 
concorrência,  integridade, procedimentos (stored procedures), visões (views), gatilhos (triggers), índices e otimização de acesso, Backup e 
restore de dados, tolerância a falhas, recuperação e continuidade de operação.
Oracle 10g e PostgreSql  8.2: Instalação, configuração e administração em ambiente Linux, replicação de banco de dados; Performance e 
Tuning: Índices e otimização de acesso, otimização de código SQL ANSI (tuning), uso do join, union, exists e subconsultas, desempenho e 
detecção de problemas.
Sistema Operacional: conceitos e principais características do ambiente  Linux Red Hat e Debian para gerenciamento do banco de dados.
Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
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Administrador de empresa:
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
Direito Constitucional: Noções de Direito Constitucional; Aplicabilidade das normas constitucionais; Princípios Fundamentais; Direitos e 
garantias fundamentais; Organização do Estado; Da Tributação e Orçamento; Da Ordem Social. 
Direito Administrativo: Noções de Direito Administrativo: Origem, Objeto e Conceito do Direito Administrativo. Administração Pública 
Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. Autarquias. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos do Ato 
Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos 
do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de extinção dos Atos Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. 
Convalidação.  Contratos  Administrativos.  Conceitos  e  Caracteres  Jurídicos.  As  Diferentes  Espécies  de  Contratos  Administrativos.  Os 
Convênios  Administrativos.  Formação  dos  Contratos  Administrativos.  Licitação:  conceito,  princípios,  fundamentos,  modalidades  e 
procedimentos. Execução dos Contratos Administrativos. Inexecução sem culpa: teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior, fato da 
Administração,  extinção  dos  contratos  administrativos.  Poderes  Administrativos.  Poder  hierárquico,  disciplinar  e  normativo.  Poder  de 
Polícia: conceito e setores de atuação; polícia administrativa e polícia judiciária; características; liberdades públicas e o poder de polícia. Do 
controle da Administração Pública. Da improbidade administrativa; Servidores Públicos.
Teorias  da Administração: Planejamento.  Processo decisório.  Estrutura  organizacional.  Visão das  principais  áreas  funcionais  de uma 
organização:  marketing,  finanças,  recursos  humanos  e  produção.  As  teorias  administrativas.  Utilização  dos  conceitos  na  prática 
administrativa. Organização, Sistemas e Métodos: Comparação crítica das principais abordagens aos estudos das organizações. Problemas 
básicos de concepção das estruturas e processos organizacionais em diferentes  níveis:  global,  intermediário e operacional.  Ligações da 
estrutura  e  do  processo  com  a  estratégia  e  o  desempenho.   Administração  de  Recursos  Humanos:  Estratégias  e  desafios  de  RH. 
Administração da força de trabalho. Clima organizacional. Planejamento de pessoal e sistema de informação de RH. Gerenciamento de 
Desempenho.  Recrutamento  e  seleção.  Desenvolvimento  de  RH e  treinamento.  Administração  de  Recursos  Materiais  e  Patrimoniais: 
Padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras,  especificações, seleção de fornecedores e análise de valor. 
Gestão de Estoques. Logística  de suprimentos. Administração de Sistemas de Informação: Tipos e usos de informação. Tratamento das 
informações. Conceitos e propriedades dos sistemas de informação. Elaboração de um sistema de informação. Custos e benefícios de um 
sistema de informações. Administração financeira.  
Informática básica: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, 
XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Constituição  Federal  de  1988  e  suas  alterações.  Lei  Orgânica  Municipal  e  Estatuto  do  Servidor  do  Município  de  Passo  Fundo(Lei 
complementar 203/2008).

Administrador de redes:
Segurança Computacional: Noções de sobre as principais técnicas e algoritmos de Criptografia utilizados (MD5, SHA-1, RSA, simétrica e 
assimétrica), certificação digital e sua utilização, segurança e gestão de risco definidos nas normas ISO 27001, 27002 E 27005, contigência e 
recuperação de desastres conforme norma ISO 15999;
Linguagens de programação: Java; C, C++. 
Redes de Computadores: Modelo OSI e Família de protocolos TCP/IP: conceitos básicos, camadas, endereçamento e roteamente; Redes 
ATM, MPLS, Ethernet e FastEthernet; protocolos de roteamento: RIP, OSPF e BGP4; equipamentos: switches, comutandores, roteadores e 
concentradores; Redes LAN: Arquitetura e topologia, conceitos,  IPv4, IPv6,  integração com redes WAN; Gerência de Rede: SMTP, SNMP, 
HTTP, FTP, ARP.  Segurança de rede de computadores: VPN, FIREWALL, conceitos e aplicações de DMZ, conceitos de NAT, segurança 
de servidores de aplicação, servidor de acesso a Internet com controle de ACL's, solução de anti-vírus, ids, ips, anti-spam e prevenção de 
intrusões. Integração em Redes de Dados:  voz sobre IP (VOIP); protocolos para serviços multimídia; conceitos de vídeo conferência em 
redes; cabeamento estruturado de acordo com NBR 14.565, VLAN;
Sistemas Operacionais: Plataforma Windows Server 2003: conceitos básicos,  principais características, IIS(Internet Information Service), 
TS (Terminal Service);  Plataforma Linux Red Hat, Centos e Debian: conceitos básicos, serviços de geração de logs,  gerenciamento de 
módulos de kernel, gerenciamento de boot e recuperação do sistema, gerenciamento de pacotes, virtualização de servidores; Administração 
de serviços: DNS, E-MAIL, POP3, IMAP, logon e autenticação em base LDAP, SMB, DHCP, HTTP, FTP, Qualidade de Serviço QoS em 
ambiente  Linux;  Ferramentas  e  funções  utilizadas  numa  rede,  para  execução  de  back-up,  restore.  Conhecimento  de  configuração, 
implementação e uso de redes SAN de armazenamento distribuído e servidores de armazenamento(NAS). Configuração de RAID e LVM; 
Sistemas  Operacionais  de  Rede  Local:  WINDOWS  98,  ME,  XP  e  Vista,  Linux;   servidores  de  arquivos,  impressão  em  rede  local,  
gerenciamento de serviços e ativos de rede local;
Banco  de  Dados:  Conceitos  básicos,  noções  de  SQL,   arquitetura  de  banco  de  dados;   Modelagem  de  dados  –  modelo  entidade-
relacionamento;  modelo relacional; modelo lógico e representação física; normalização.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Agente de inspeção animal:
Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal – RIISPOA.
Noções de saúde pública e saneamento básico; doenças infecto-contagiosas. noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Doenças de 
notificação  compulsória.  Fiscalização e  controle  dos fatores  que possam provocar  epidemias.  Imunizações,  órgãos estaduais  de defesa 
epidemiológica. Proliferação de insetos e índices específicos para medição da proliferação. Programas de prevenção e controle das doenças 
transmissíveis dos animais ao homem. Medidas coletivas e individuais de promoção e proteção à saúde. Fiscalização de locais públicos e 
particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. 
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
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Agente fiscal de arrecadação:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: - poderes administrativos - atos administrativos - contratos administrativos - serviços públicos - servidores 
públicos - responsabilidade civil da administração - controle da administração - regime jurídico administrativo - serviços públicos - poder de 
polícia - atos administrativos - contrato administrativo - licitação -  administração indireta - órgãos públicos - servidores públicos - processo 
administrativo  -  bens  públicos  -  controle  da  administração  pública  -  improbidade  administrativa  -  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal. 
AUDITORIA:  -  Aspectos  gerais:  Normas  de  Auditoria.  Ética  Profissional,  Responsabilidade  Legal,  Objetivo,  Controle  de  Qualidade. 
Desenvolvimento do plano de auditoria: Estratégia de Auditoria, Sistema de informações, Controle interno, Risco de auditoria. Testes  de 
auditoria: Substantivos, De observância, Revisão analítica.  Proc edimentos de auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, Confirmação, 
Cálculo, Procedimentos analíticos. CONTABILIDADE GERAL – Conceito, princípios contábeis; Contas: conceito, função, funcionamento, 
teoria das contas, classificação das contas; Plano de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil; Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e 
creditar,  fórmulas  de  lançamento,  retificação  de  lançamentos,  documentos  contábeis;  Balancete  de  Verificação:  conceitos,  tipos  de 
balancetes,  periodicidade; Apuração do Resultado do Exercício:  períodos contábeis,  regimes de apuração do resultado,  lançamentos de 
ajustes; Avaliação de Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial; Correção Monetária: conceito, obrigatoriedade, 
métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta resultado da correção monetária; Demonstrações Contábeis: conceito, periodicidade, 
obrigatoriedade,  balanço  patrimonial,  demonstração  do  resultado  do  exercício,  demonstração  de  lucros  ou  prejuízos  acumulados, 
demonstração  de  mutações  do  patrimônio  líquido,  demonstração  de  origens  e  aplicações  de  recursos.  CONTABILIDADE  PÚBLICA: 
conceito, campo de aplicação e relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, regimes contábeis; Orçamento Público: definição 
e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos 
Anuais),  ciclo  orçamentário,  créditos  adicionais;  Receita  Pública:  conceito,  classificação  legal  da  receita  orçamentária,  receita  extra-
orçamentária,  estágios  da  receita  pública;  Despesa  Pública:  conceito,  classificação  legal  da  despesa  orçamentária,  despesa  extra-
orçamentária,  estágios  da  despesa  segundo  a  lei,  estágios  da  despesa  segundo  a  realidade,  restos  a  pagar,  dívida  pública,  regime  de 
adiantamento. Lei nº 4.320/64 normas Gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL - Dos princípios fundamentais.  - Dos direitos e garantias 
fundamentais. - Da Organização do Estado. - Da tributação e do orçamento. - Da ordem econômica e financeira. - Emendas constitucionais. -  
Lei Orgânica do Município. DIREITO  PENAL - Crimes contra a Administração Pública: capítulo I e capítulo II. Lei nº 8.137/90 que define 
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional. – 
disposições gerais,  competência  tributária;  impostos  municipais,  taxas  e contribuição de melhoria;  Normas Gerais  de direito  tributário: 
legislação tributária, obrigação Tributária, crédito tributário,  administração tributária – Decreto-Lei  406/68 e suas alterações – art.  8° e 
seguintes; Sistema Tributário Municipal - Código Tributário do Município.
Lei complementar nº 123/2006. Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Agente fiscal de trânsito:
Legislação de Trânsito. Noções de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções gerais sobre a atividade dos 
cargos. Do Sistema Nacional do Trânsito. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta. Dos Pedestres e Condutores de Veículos não 
Motorizados. Do Cidadão. Da Educação Para o Trânsito. Da Sinalização de Trânsito. Da Operação, da Fiscalização e do Policiamento 
Ostensivo de Trânsito. Dos Veículos. Da Condução de Escolares. Da Habilitação. Das Infrações. Das Penalidades e Multas. Das Medidas 
Administrativas. Do Processo Administrativo. Dos Crimes de Trânsito. Dos Conceitos e Definições. Sinalização. Normas gerais de 
circulação e conduta. Educação de trânsito: Cidadania no trânsito; Educação para a saúde no trânsito.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.

Agente fiscal sanitário:
Noções de saúde pública e saneamento básico; doenças infecto-contagiosas. noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Doenças de 
notificação  compulsória.  Fiscalização e  controle  dos fatores  que possam provocar  epidemias.  Imunizações,  órgãos estaduais  de defesa 
epidemiológica. Proliferação de insetos e índices específicos para medição da proliferação. Programas de prevenção e controle das doenças 
transmissíveis dos animais ao homem. Medidas coletivas e individuais de promoção e proteção à saúde. Fiscalização de locais públicos e 
particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. 
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.

Agente fiscal urbano:
Legislação  Fiscal  da  Prefeitura;  Código  de  Obras;  Código  de  Posturas;  Lei  Orgânica  Municipal,  Estatuto  do  Servidor  Municipal(Lei 
complementar 203/2008), Código Tributário Municipal e Conhecimento de Técnicas de Edificações.  
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Analista de sistemas:
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Algoritmos e Estruturas de Dados: Fundamentos de lógica de programação: tipos de dados, operadores, expressões, estruturas de controle e 
repetição, fluxogramas e diagramas de bloco; Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas: vetores e matrizes, registros, listas, filas, 
pilhas e árvores; métodos de busca e ordenação, recursividade; Funções e procedimentos: variáveis locais e globais, utilização de parâmetros. 
Análise e projetos: Modelagem de dados: diagrama de fluxo de dados, modelo entidade-relacionamento; análise e projeto orientado a objetos 
com notação UML, análise e projeto estruturado de sistemas; 
Banco de dados:  Conceitos,  linguagem de definição de dados, linguagem de manipulação de dados; dicionário de dados;  arquitetura de  
banco de dados; bancos de dados relacionais, modelo lógico e representação física,  normalização, conceitos de concorrência,  controle de 
transações, Integridade, Store Procedures, Views, Triggers; Indexação; noções de SQL: uso do join, union, exists e subconsultas, distinct;
Técnicas  e  Linguagem  de  Programação:  Orientação  a  Objetos:  fundamentos,  classes,  interfaces,  objetos,  atributos,  métodos,  herança, 
polimorfismo, encapsulamento, construtores e destrutores; Programação estruturada; Conceito de sistemas centralizaods, descentralizados, 
distribuídos,  cliente/servidor  e  em  camadas.  Linguagens:  Java  em  arquitetura  J2EE  e  php;  Padrões:  HTML,  xHTML,  XML,  CSS, 
JAVASCRIPT; Engenharia de Software:  conceitos gerais,  engenharia de sistemas e da informação, engenharia de requisitos, projeto , 
codificação,  verificação,  validação e testes,  inspeções,  revisões técnicas,  garantia de qualidade de software;   Modelos de ciclo de vida 
(cascata, prototipagem, espiral, incremental, RAD, modelo orientado a reuso); Noções sobre controle de versões de software(CVS) ;Gerência 
de projetos conforme padrão PMI; 
Segurança Computacional:  Noções de sobre as principais técnicas e algoritmos de Criptografia utilizados (MD5, SHA-1, RSA, simétrica e 
assimétrica); 
Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.  Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Analista de suporte:
Organização de computadores: Componentes de microcomputadores, dispositivos de armazenamento de dados, gerenciamento de memória, 
memória  principal  e  cache,  tipos  de  memórias,  dispositivos  de  entrada  e  saída,  placa  mãe,  interfaces,  portas,  cabos,  configuração  de 
microcomputadores, microprocessadores, barramentos, Plug-and-play, montagem /desmontagem; 
Proteção: princípios básicos, alimentação AC / DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática, estabilizadores, 
nobreak, VA, Watts, Amperes. 
Sistemas operacionais: Instalação, configuração e operação de  Linux Ubuntu,  Windows 9x/ME,  Windows XP, vista, administração de 
usuários e permissões via Microsoft Active Directory,  impressão em rede local,  gerenciamento de serviços e ativos de rede local. 
Software:  Solução de anti-virus,  anti-spam e prevenção de intrusões;   automação de escritório:  instalação,  configuração e operação de 
BrOffice  3.1  e  Ms Office  2003,   uso  de  software  de  acesso  e  navegação  na  Internet  (browsers):  Internet  Explorer,  Mozzila  Firefox. 
Modalidades e técnicas de acesso: FTP, Telnet, Download, Navegação e Pesquisa, WEB, noções sobre correio Eletrônico horde;
Redes de computador: Arquiteturas e topologias, conceitos, redes: LAN, MAN e WAN, Modelo OSI, Protocolos: TCP/IP, Ipv4, Ipv6, IPSec, 
ARP,  SNMP,  DNS,  DHCP,  SMTP,  HTTP,  FTP.  Tecnologias  Ethernet,  Fast  Ethernet,  FDDI,  Gigabit  Ethernet,  ATM  e  Wireless, 
Equipamentos (switches, roteadores), cabeamento estruturado de acordo com NBR 14.565,
Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Arquiteto:
Projetos:  arquitetura, instalações elétricas,  instalações hidráulicas,  instalações sanitárias,  estruturas. Análise Orçamentária:  orçamento de 
obras,  reajustamentos,  quantitativos,  licitações  e  contratos  administrativos,  utilização  de  índices  de  custos.  Topografia.   Especificação 
Técnica  de  materiais  e  serviços.   Tecnologia  da  Construção.  -  Urbanização.   Conforto  Ambiental:  Acústica,  Insolação,  iluminação  e 
ventilação. - Noções de Cálculo Estrutural.  Noções de Resistência dos Materiais. Noções de Mecânica dos Solos.  AutoCAD.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.

Assistente de educação infantil:
Aspectos histórico/processo da educação infantil; educação infantil no cenário mundial, educação Infantil no Brasil, Objetivos da educação 
infantil; currículo escolar, Projeto Político Pedagógico na educação Infantil, 
Parâmetros Curriculares Nacionais da educação infantil:
Formação Pessoal e Social: concepção de infância, desenvolvimento e aprendizagem da criança de 0 a 5 anos, ensinar e aprender na escola 
de educação infantil, autonomia e identidade da criança, rotina e trabalho pedagógico na escola de educação infantil, o brincar na educação 
infantil, sexualidade da criança, adaptação da criança à escola infantil, relações necessárias entre família e escola.
Conhecimento de mundo: matemática, natureza, sociedade, linguagem oral e escrita, artes visuais, música, movimento - linguagem corporal, 
ensino religioso.
Princípios de efetivação do currículo: metodologia de trabalho na educação infantil, avaliação na educação infantil.
Teorias do desenvolvimento e aprendizagem humana.
Teorias da educação (Piaget, Vygstsky, Wallon, Rousseau, Montessori, Paulo Freire, Dewey);
Tendências pedagógicas em Educação Infantil.
Lei  Orgânica Municipal de Passo Fundo/RS, Estatuto do Servidor  do Município de Passo Fundo(Lei  complementar  203/2008),  Lei  de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 9394/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Referencial Curricular Municipal de Educação 
Infantil de Passo Fundo/RS, Regimento Escolar das Escolas Municipais de Educação Infantil de Passo Fundo/RS,  Resoluções, 01/2003 e 
05/2006 do Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo/RS.

Assistente social:
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1. Legislação de Serviço Social. 1.1 Ética profissional. 1.2 Lei de Regulamentação da profissão. 1.3 Possibilidades e limites de atuação do 
assistente social. 1.4 O Serviço Social no Brasil. 1.5 História do Serviço Social.

2. Políticas  Sociais.  2.1  Relação  Estado/Sociedade.  2.2  A  Propriedade  e  a  Renda  no  Brasil.  2.3  Contexto  histórico,  atualidade  e 
neoliberalismo. 2.4 Desigualdade social. 2.5 Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. 2.6 Políticas de 
Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2.7 Políticas de Saúde. Sistema 
Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica da Saúde (LOS). 2.8 Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2.9 Política 
Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. 2.10 Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.11 Política da Pessoa Portadora de Deficiência. 2.12 
Desenvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. 2.13 Possibilidades e limites da prática do 
serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 2.14 Família e Sociedade.

3. Atuação do Assistente Social. 3.1 Pesquisa Social: projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. 3.2 Planejamento Social: 
Planejamento  estratégico,  Planos,  Programas  e  Projetos.  3.3  Avaliação  de  programas  e  políticas  sociais.  3.4  Gestão  Social.  3.5 
Instrumentos  e  técnicas  de  intervenção:  estudo social,  perícia,  laudo e  parecer  social.  Trabalho com Grupos.  Atuação  em equipe 
interdisciplinar. Abordagem individual.  Desenvolvimento de Comunidade.  Trabalho com famílias.  3.6 O Serviço Social  nas visões 
positivista, fenomenológica, marxista e sistêmica.

Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Auxiliar de biblioteca:
Conceituação -  Biblioteconomia  e  rotinas;  Principais  atividades  das  bibliotecas  -  seleção e  aquisição;  registro  -  preparo do livro  para 
empréstimo - arranjo das estantes, atendimento ao público; Tipos de documentos; Automação de Bibliotecas; Processamento técnico dos 
livros;  Alfabetização; Importância das estatísticas; Preservação do acervo; Terminologia; 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Auxiliar de escriturário:
Relações interpessoais. Noções de postura e ética profissional. Noções de estrutura organizacional e hierarquia. Comunicação e relações 
públicas. Formas de atendimento. Qualidade no atendimento. Recepção e distribuição de correspondências.
Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas. Administração e organização. Serviços públicos: conceitos, 
elementos de definição, princípios, classificação. Emenda constitucional nº19 e emenda constitucional nº20.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Biólogo:
Histórico: partes, tipos, ampliações. Vírus: composição química, estrutura, atividades e viroses. Citologia: teoria celular, técnicas usadas na 
sua observação,  composição química,  organelas  citoplasmáticas,  núcleo,  fisiologia  celular,  divisão celular.  Histologia:  tipos de tecido - 
animal e vegetal. Embriologia: desenvolvimento e segmentação. Genética: leis de Mendel, mapa genético, alelos múltiplos, herança ligada ao 
sexo,  determinação  do  sexo,  síntese  protéica,  código  genético,  estrutura  molecular  do  gene,  a  genética  e  o  futuro.  Origem  da  vida: 
abiogênese, quimiosíntese. Evolução: conceitos, fontes de variabilidades genéticas. As grandes linhas da evolução. a evolução do homem. 
Anatomia e fisiologia dos seres vivos: nutrição e digestão. fotossíntese e respiração, circulação, excreção, sensibilidade, coordenação nervosa 
e hormonal, movimentos crescimento e desenvolvimento. Classificação dos seres vivos: regras de nomenclatura, principais grupos de plantas 
e animais  Zoologia:  protozoários,  espongiários,  celenterados,  plantelmíntos,  anelídeos,  moluscos,  equinodermos,  artrópodos e cordados. 
Botânica: bactérias, algas, fungos, híquens, briófitas, piteridófitas, gemnospermas e angiospermas. Sitemática vegetal Educação ambiental. 
Ecologia:  conceito,  sistema  ecológico,  comunidade  biótica,  fatores  abióticos,  ecossistemas,  relações  entre  os  seres  vivos,  ciclos 
biogeoquímico, fluxo de energia no ecossistema. Higiene e saúde: Doenças nutricionais, doenças parasitárias, endemias e epidemias.  
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Cartógrafo:
Conhecimentos  gerais  de  Desenho  Técnico.   Conceitos  Básicos  da  Linguagem  Gráfica.  Escrita  e  Leitura.   Descrição  Ortográfica  e 
Perspectiva.   Instrumentos  Gráficos  e  seu  Uso.  Geometria  Gráfica.   Letras  e  Algarismos.   Vistas  Auxiliares.   Vistas  Seccionais  e 
Convenções.   Desenhos Esboços em perspectiva.  Cotas, anotações, limites e precisão.  Mapas Gráficos e Diagramas.   Intersecções de 
superfícies.  Vistas desenvolvidas.  Fundamentos de Projeto.  Escalas.
Topografia; Geofísica; Hidrologia e Fenômeno de Transportes; Geodésia; Cartografia; Astronomia de Posição; Fotogrametria; Saneamento 
Básico e Planejamento; Interpretação de Imagens; Sensoriamento Remoto; Geociências; Sistemas de Informações Geográficas
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Chapeador:
Executar, reformar e retocar serviços de chapeação em veículos em geral, Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; 
Normas de segurança; Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas;  Cores de Segurança;  Uso  e  cuidados  necessários para  

5



conservação  de  instrumentos de pintura;  Procedimentos  corretos para economizar  tinta e derivados; Procedimentos para definições de 
cores.  Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Contador:
Área de Conhecimento: CONTABILIDADE GERAL
1 - Princípios Fundamentais de Contabilidade (Resolução CFC no 750/93, 774/94 e          900/01 do Conselho Federal de Contabilidade). 2 - 
Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  (Resoluções  no  751/93  e  no  785/95  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade).  3  -  Patrimônio: 
Componentes Patrimoniais do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 4 - Plano de contas. 5 - Escrituração. 6 - Balanço Patrimonial.  7 - 
Demonstração do Resultado do Exercício. 8 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 9 - Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido. 10 - Demonstração do Fluxo de Caixa. 11 – Demonstração do Valor Adicionado. 12 - Consolidação de Demonstrações 
Financeiras. 13 - Critérios de Avaliação dos Componentes do Patrimônio. 14 - Destinação do Lucro. 15 - Constituições de Reservas. 16 -  
Dividendos. 17 – Lei 11638/07 Lei das S/A. 18 – Contabilidade Gerencial (noções preliminares). 19 – Auditoria:noções básicas de auditoria 
interna; natureza e campo de atuação; auditoria governamental; auditoria externa e independente; normas da CVM. 
Área de Conhecimento: CONTABILIDADE PÚBLICA 
01 -  Orçamento  Público:  Conceito,  Tipos e  Princípios  Orçamentários.  02 -  Plano Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  Lei  de 
Orçamento  Anual.  03  -  Elaboração,  Aprovação,  Execução  e  Avaliação  do  Orçamento.  04  -  Classificação  Institucional  e  Funcional-
Programática.  05  -  Contabilidade  Pública:  Conceito,  Campo  de  Atuação  e  Regimes  Contábeis.  06  -  Receita  Pública:  Conceito  e 
Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extra-Orçamentária. Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida Ativa. 
07  -  Despesa  Pública:  Conceito  e  Classificação.  Despesa  Orçamentária  e  Despesa  Extra-Orçamentária.  Classificação  Econômica. 
Classificação Funcional-Programática. Codificação. Estágios. 08 - Restos a Pagar. 09 - Dívida Pública. 10 - Regime de Adiantamento. 11 - 
Créditos Adicionais. 12 - Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação.  13  -  Balanço  Orçamentário.  14  -  Balanço  Financeiro.  15  -  Balanço  Patrimonial.  16  -  Demonstração  das  Variações 
Patrimoniais.  17  –  Legislação:  Lei  4320/64;  Lei  6404/76;  Lei  Complementar  no  101/2000  (LRF);  Lei  10303/01;  Lei  Complementar 
123/2006; Lei 8666/93; Constituição Federal de 1988 e suas alterações; Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Público Municipal(Lei 
complementar 203/2008); Sistema Tributário Municipal.

Coordenador de atividades:
Políticas Sociais.  Desigualdade social.  Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Política 
Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso.  Estatuto da Criança e do Adolescente.  Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Desenvolvimento  
de  Comunidade.  Evolução  Histórica  do  Desenvolvimento  de  Comunidade.   Relações  de  trabalho,  Qualidade  de  Vida  e  Saúde  do 
Trabalhador.  Família e Sociedade.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Cozinheira:
Noções de higiene e manipulação de alimentos.. Noções das técnicas adequadas para aquisição dos alimentos.. Noções das técnicas de pré-
preparo dos alimentos. Noções das técnicas de armazenamento dos alimentos.. Noções de controle de estoque.. Operação de equipamentos 
próprios da cozinha.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Economista:
ECONOMIA  E  FINANÇAS  PÚBLICAS
ECONOMIA: 1. Introdução à Macroeconomia. Conceitos Macroeconômicos Básicos. Identidades Macroeconômicas fundamentais. Formas 
de mensuração do Produto e da Renda Nacional. O  produto nominal x o produto real. O Sistema de contas nacionais. Contas nacionais no 
Brasil. Noções sobre o balanço de pagamentos. As contas do sistema financeiro e o multiplicador bancário. 2. Macroeconomia keynesiana.  
Hipóteses básicas da macroeconomia keynesiana. As funções consumo e poupança. Determinação da renda de equilíbrio. O multiplicador 
keynesiano.  Os determinantes  do investimento.  3.  O modelo IS-LM. O Equilíbrio no Mercado de Bens.  A   demanda por Moeda e o 
Equilíbrio no Mercado Monetário. O equilíbrio no modelo IS/LM. Políticas econômicas no Modelo IS/LM. Expectativas no modelo IS/LM. 
4. Modelo de oferta e demanda agregada, inflação e desemprego.  A função demanda agregada. As funções de oferta agregada de curto e 
longo prazo. Efeitos da política monetária  e fiscal no curto e longo prazo. Choques de oferta. Inflação e Emprego. Determinação do Nível de 
Preços. Introdução às   Teorias da Inflação. A curva de Phillips. A Rigidez dos reajustes de preços e salários. 5. Macroeconomia aberta. 
Estrutura do balanço de pagamentos. Regimes Cambiais. Crises Cambiais. O Modelo IS/LM numa economia aberta. Política monetária e 
fiscal numa economia aberta. Política Cambial no Plano Real. 6. A economia intertemporal. O consumo e o investimento num modelo de 
escolha
intertemporal.  A restrição orçamentária intertemporal das famílias. A   restrição orçamentária intertemporal do governo e a equivalência 
ricardiana. A restrição orçamentária intertemporal de  uma nação e o endividamento externo. FINANÇAS PÚBLICAS: 1. Os princípios 
teóricos de tributação. 2.   Impostos, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais: definições. 3. Tipos de impostos. Progressivos, Regressivos, 
Proporcionais. Diretos e Indiretos. 4. Impactos sobre o consumidor e a indústria de cada tipo de imposto. 5. Carga Fiscal. Progressiva.  
Regressiva. Neutra. Carga Fiscal Ótima. 6. Efeitos da ausência ou do excesso de cobrança de impostos. A curva reversa. O efeito de curto, 
médio e longo prazos da inflação e do crescimento econômico sobre a distribuição da carga fiscal. 7. Lei de Responsabilidade Fiscal; Ajuste 
Fiscal; Contas Públicas ? Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de financiamento do setor público. 8. Sistema 
Tributário  Brasileiro.   Classificação  da  Receita  Orçamentária.
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL: 1. Processo e etapas de intervenção do governo na economia brasileira 2. 
Planejamento  e Orçamento na Constituição de 1988:  Plano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual.  3. 
Orçamento público: conceitos e elementos  básicos do orçamento público, orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de 
desempenho, orçamento-programa. 4.   Objetivos da política orçamentária. 5. Classificação e conceituação da receita orçamentária brasileira. 
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6. Classificação e   conceituação da despesa orçamentária brasileira. 7. Manual Técnico do Orçamento 2008. 8. Integração planejamento e 
orçamento ? Decreto nº 2.829, de 29/10/98 e Portaria nº 42, de 14/04/99. 9. Modelo de gestão do PPA ? Decreto nº 5.233, de 06/10/04. 10. 
Elaboração, Gestão e Avaliação Anual do PPA do governo federal. 11. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, 
efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites para dívida; regra de ouro; mecanismos de 
transparência
fiscal. 12. Avaliação de Políticas Públicas e Programas  Governamentais: referencial teórico, conceitos básicos e tipos de avaliação. Técnicas 
de avaliação e monitoramento  da despesa pública.  Avaliação de   políticas  públicas  e seu relacionamento  com processos,  resultados e 
impactos.  Utilização  de  indicadores.  
ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS: 1. Conceitos básicos de micro e  macroeconomia do setor público. 3. Evolução das funções do 
Governo. 3. Papel do Governo na economia: estabilização  econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. 3 A função 
do Bem-Estar. Políticas alocativas, distributivas e de estabilização. 4. Falhas de mercado. 5. Bens públicos, semi-públicos e privados. 6. 
Agregados Macroeconômicos: as  identidades macroeconômicas básicas, o sistema de Contas Nacionais, as Contas Nacionais no Brasil. O 
Balanço de   Pagamentos no Brasil.  Agregados Monetários. As contas do Sistema Monetário. 7. Conceito de Déficit  e Dívida Pública; 
financiamento do déficit; economia da dívida pública. 8. Política fiscal. Comportamento das contas públicas e financiamento do déficit  
público no Brasil. 9. Política monetária. Relação entre taxas de juros, inflação, resultado fiscal e nível de atividade. A  oferta e demanda 
agregada.  10.  Política cambial.  11.  Distribuição de renda no Brasil,  desigualdades regionais.  Indicadores  Sociais.  12.  Desenvolvimento 
brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre brasileiro, o II PND, a crise da dívida externa, os planos de Estabilização e a economia 
brasileira contemporânea. 13. Finanças públicas no Brasil ? experiências recentes entre 1970/2007. 14. Classificação das Receitas e Despesas 
Públicas segundo a finalidade, natureza e agente. 15. Hipóteses   teóricas do crescimento das despesas públicas. 16. O financiamento dos 
gastos públicos ? tributação e eqüidade. Incidência  tributária.   17. Princípios teóricos da tributação. Tipos de tributos; progressividade, 
regressividade e neutralidade. 18. Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. 19. Ciclo orçamentário. 20. Orçamento e gestão das 
organizações  do  setor  público;   características  básicas  de  sistemas  orçamentários  modernos:  estrutura  programática,  econômica  e 
organizacional  para  alocação  de  recursos  (classificações  orçamentárias);  mensuração  de  desempenho  e  controle  orçamentário.  21. 
Elaboração, Gestão e  Avaliação Anual do PPA. 22. Modelo de gestão do PPA ? Decreto nº 5.233, de 06/10/04. 23. Avaliação de Políticas 
Públicas e Programas Governamentais: referencial teórico, conceitos básicos e tipos de avaliação. Técnicas de avaliação e monitoramento da  
despesa pública. Avaliação de políticas públicas e seu relacionamento com processos, resultados e impactos. Avaliação de projetos de grande 
vulto e estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto no governo federal. 24. Papel do Setor  Público no Financiamento do Setor 
Produtivo.  25.  Reforma  do  Estado  (Reforma  Administrativa  e  Reforma  Previdenciária).  26.  Reforma  Fiscal.  27.  Liberalismo  fiscal  e 
privatização. 28. Federalismo Fiscal.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Eletricista de veículos:
Sistema  elétrico  de  veículos  automotores;  2.  Identificação  de  peças,  ferramentas  e  suas serventias;  3.Técnicas  de  Injeção  Eletrônica; 
4. Instalações  e  consertos  de  circuitos  elétricos  e eletrônicos  de  veículos;  5.  Montagem,  reparo  e  instalação  de  sistema  de  ignição  
eletrônica  e alarme de veículos; 6.Instalação e reparo de ligações automáticas e manuais; 7.Elaboração de orçamentos  de  serviços  elétricos 
em  veículos;  8.Uso  e  cuidados  de  ferramentas,  aparelhos  e equipamentos;  9.Utilização  sistêmica  da  simbologia  de  projetos  elétricos 
em  veículos; 10.Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos; 11. Uso correto dos instrumentos de proteção nas conexões da 
fiação elétrica de veículo; 12.Conhecimentos sobre capacidade e utilização de motores elétricos, alternadores e chave de comando.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Encanador hidráulico:
Interpretação  de desenhos básicos de redes  de água e  esgoto.  Instalação,  manutenção  e  reparos  em tubulação de ferro,  cobre,  PVC e 
cerâmicas. Instalação dos vários tipos de conexões, passagens e caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas manuais, 
elétricas e outras usadas na profissão e assuntos diversos relacionados a sua área de atuação. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Enfermeiro:
Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções. Instrumentos básicos de enfermagem. O Processo de 
trabalho  de  enfermagem.  Metodologia  de  assistência.  Assistência  de  enfermagem  nas  necessidades:  alimentação,  higiene,  eliminação, 
regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, respiração, integridade física e terapêutica. 
Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. Administração de medicamentos. Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Ética profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do exercício profissional.
Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com infecções crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, 
urinário,  endócrino  e  gastrointestinal.  Métodos  de  desinfecção  e  esterilização.  Assistência  de  enfermagem  em  situações  de  urgência: 
politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada de 
animais peçonhentos, intoxicações e paradas cárdio-respiratórias.
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem às principais 
afecções  ginecológica.  Assistência  de  enfermagem  ao  recém-nascido  e  à  parturiente  (normal  ou  com  complicações).  Crescimento  e 
desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, 
vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos,  cardiovasculares e digestivos,  considerações pediátricas. 
Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 
Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica.  As doenças de Notificação Compulsória. As doenças 
sexualmente transmissíveis.  Imunização e cadeia de frio.  Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no domicilio.  Participação 
popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 
e 8.142/90); Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II -  Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
Administração aplicada à enfermagem:  Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades da rede básica de saúde.
Epidemiologia:  Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública.      Programa Saúde da Família - PSF Assunto: 
Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da Família. Principais responsabilidades da Atenção Básica a 
serem  executadas  pelas  Equipes  de  Saúde  da  Família  nas  áreas  prioritárias  da  Norma  Operacional  Básica  da  Assistência  a  Saúde 
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(NOAS/2001). Unidade de Saúde da Família. A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde da 
Família (ESF)  e Equipe Saúde Bucal (ESB).
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Enfermeiro do trabalho:
Epidemiologia   Toxicologia   Ergonomia   NR 1, NR 4, NR 5, NR6, NR 7  Dermatoses ocupacionais   Higiene ocupacional   Ética 
profissional   Doenças ocupacionais  Fisiologia do trabalho  Sistematização da Assistência de Enfermagem
1 Introdução à saúde ocupacional. 1.1 Histórico. 1.2 Conceituação de saúde ocupacional e sua importância. 1.3 Relação com a saúde pública 
e outros campos de atividade humana. 2 Psicologia do trabalho. 2.1 Abordagem psicológica da atividade do enfermeiro do trabalho. 2.2 
Aspectos organizacionais estruturais e psicológicos. 2.3 aspectos ético-psicológicos do relacionamento enfermeiro-trabalhador. 3 Ciências 
sociais.  4  Legislação  do  trabalho.  5  Segurança  do  trabalho.  6  Assistência  de  enfermagem.  7  Organização  dos  serviços  médicos  e  de 
enfermagem de empresa. 7.1 Noções gerais de administração. 7.2 Instrumentos de administração. 7.3 Conceitos. 7.4 Recomendação 112-
OIT.  7.5 Posição do SESMT na estrutura  organizacional.  7.6 Programa básico de atendimento.  7.7 Interação,  medicina e enfermagem 
ocupacional em medicina e enfermagem assistencial. 7.8 Montagem de manual de rotinas do SESMT. 7.9 Montagem de arquivo no SESMT. 
7.10 Absenteísmo. 7.11 Equipe multiprofissional. 8 Informática na enfermagem ocupacional. 9 Metodologia de pesquisa. 10 Higiene no 
trabalho. 11 Saneamento do meio. 12 Toxicologia. 13 Ergonomia. 14 Doenças ocupacionais e não-ocupacionais.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Engenheiro agrônomo:
Agricultura  -  Quanto às culturas perenes e temporárias,  serão abordados aspectos morfofisiológicos de crescimento,  desenvolvimento e 
produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, 
luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, 
adubação e fertilizantes,  correção do solo e corretivos).  Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras  de 
importância econômica).  Calendário agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das 
principais culturas nas diversas regiões do Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e 
doenças e métodos de controle; Pecuária - Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da Bovinocultura (de corte e 
leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e prevenção 
das  principais  doenças  e  parasitoses).  Principais  raças  e  aptidões.  Reprodução  (ciclo  reprodutivo  e  técnicas  promotoras  de  maiores 
produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute); Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: teoria 
da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no 
equilíbrio, relações entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da 
renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: 
créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e 
colonização; Abordagens sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de 
solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais 
atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. 
Noções e conhecimentos de extensão rural, como realizar reuniões técnicas com a comunidade rural, como apresentar e realizar propostas de 
palestras técnicas, quais as formas de uso de mídia podem ser usadas para se chegar ao produtor rural, como promover "dias de campo" para 
demonstrar técnicas. Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnicos; Noções e conhecimentos de uso de tecnologias alternativas 
para  a  agregação  de  valores  na  propriedade  rural;  Noções  e  conhecimentos  de  agricultura  orgânica;  Noções  e  conhecimentos  para  a 
elaboração de projetos técnicos na busca de recursos junto à instituições governamentais e não governamentais; Noções e conhecimentos 
para implantação de campos experimentais.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Engenheiro civil:
Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de 
materiais; fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos estruturais; estruturas especiais; estruturas em 
concreto  armado;  alvenaria  estrutural;  concreto  -  controle  tecnológico;  argamassas;  formas;  armação;  instalações  prediais;  alvenarias; 
paredes;  esquadrias;  revestimentos;  coberturas; pisos;  impermeabilização;  equipamentos e ferramentas;  segurança e higiene no trabalho; 
engenharia de custos. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; 
tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.  Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; 
índices  físicos;  caracterização  de  solos;  propriedades  dos  solos  arenosos  e  argilosos;  pressões  nos  solos;  prospecção  geotécnica; 
permeabilidade dos solos; compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques; resistência 
ao  cisalhamento  dos  solos;  empuxos  de  terra;  estrutura  de  arrimo;  estabilidade  de  taludes;  estabilidade  das  fundações  superficiais  e 
estabilidade das fundações profundas.  Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise 
de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo 
de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - 
esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas 
isostáticas  (vigas  simples,  vigas  gerber,  quadros).   Dimensionamento  do  Concreto  Armado:  características  mecânicas  e  reológicas  do 
concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados 
limites;  aderência;  ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de armação em concreto armado.   Instalações Prediais: 
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instalações elétricas;  instalações hidráulicas;  instalações de esgoto;  instalações de telefone  e  instalações especiais.   Estruturas  de Aço. 
Estruturas de Madeira.  Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere a obras e serviços de engenharia.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Engenheiro elétrico:
Eletricidade Básica - Assunto:Eletrônica Básica e Eletricidade Básica. Conceitos. Produção e densidade de cargas elétricas. Condutores e 
isolantes.  Componentes  elétricos e eletrônicos.  Resistores.  Corrente Elétrica.  Resistência.  Lei  de Ohm.  Diferença de Potencial.  Energia 
Elétrica.  Efeito  Joule.  Circuitos  Série,  Paralelo e  Misto.  Resolução de Circuitos  (1a.  e  2a.  Leis  de Kirchoff).  Reguladores  de Tensão. 
Trabalho. Energia. Fontes de Tensão e de Corrente. Capacitância. Indutância.  Capacitores. Indutores.  Símbolos e Convenções. Potência 
Elétrica. Eletromagnetismo. Grandezas Elétricas e Magnéticas. Forças de Coulomb Campo Elétrico. Lei de Gauss e Fluxo Elétrico. Energia e 
Potencial Elétrico de conjunto de cargas. Corrente, densidade de corrente e condutores. Materiais dielétricos e capacitância. Equação de 
Laplace.  Lei  de Ampère e o campo magnético.  Equações de Maxwell.  Circuitos C.C. e C.A. Fator de Potência.  Filtros.  Casadores de 
Impedância. LED. SCR. Tiristor. Diac. Triac. Optoacopladores. Fontes de Tensão e de corrente. Análise de circuitos em corrente contínua e 
corrente  alternada.  Instalações  Elétricas.  Interruptores.  Tomadas.  Lâmpadas.  Fusíveis.  Disjuntores.  Eletrodutos.  Luminárias.  Leitura  e 
interpretação de esquemas e diagramas uni e trifilares. Transientes. Transitório e Regime Permanente. Conversão Delta-Estrela e Estrela-
Delta.
Medidas - Assunto: Instrumentos e Medidas. Unidades usuais. Sistema Internacional de Unidades. Erro e Tolerância. Uso do decibel (dB), 
dBm.  Aparelhos  de medida.  Galvanômetro.  Instrumentos  de bobina  móvel,  eletrostáticos,  de  ferro  móvel  e  eletrodinâmicos.  Ponte  de 
Wheatstone.  Osciloscópio.  Gerador de ondas senoidais.  Voltímetro.  Amperímetro.  Wattímetro.  Freqüencímetro.  Multímetro.  Medidores. 
Aparelhos de comando, de proteção e de medidas. Controle de circuitos. Medidas elétricas. Fundamentos dos instrumentos de medição.  
Quocientímetros,  Freqüencímetros  e fasímetros.  Medição de resistências elétricas.  Localização de defeitos  nos cabos elétricos isolados. 
Medição de impedância, da resistência de “terra” e da resistividade do solo. Instrumentos elétricos de medida. Aparelhos auxiliares para 
medidas em circuitos de corrente alternada e contínua.
Eletrônica  Linear.  -  Assunto: Semicondutores.  Diodos.  Transistores.  Transformadores.  Regulador  de  tensão.  Retificadores.  Fonte  de 
Alimentação. Amplificadores a transistor. Realimentação. Circuitos RC, RL e RLC.  Circuitos Integradores. Transistor de Efeito de Campo. 
Amplificadores de RF.  Osciladores. Amplificadores de Potência. Amplificador Operacional. 
Eletrônica Digital - Assunto: Conceitos. Sistemas binário e hexadecimal. Álgebra de Boole. Tabelas verdade e símbolos lógicos. Famílias 
lógicas. Portas lógicas. Circuitos Combinacionais. Multivibradores e Flip-Flop. Componentes. Circuitos digitais. Registradores. Contadores. 
Conversores A/D e D/A.. Memórias. Microcontroladores e Microprocessadores. Circuitos Sequenciais. 
Circuitos elétricos - Assunto: Definições e parâmetros de circuitos. Valores médio e eficaz. Impedância complexa e notação de fasores. 
Circuitos em série e paralelo. Potência e correção do fator de potência. Ressonância série e paralelo. Análise de circuitos pelas correntes de 
malha e pelas tensões dos nós. Teoremas de Norton e Thevenin. Teoremas gerais de circuitos. Indutância  mútua. Sistemas Polifásicos. 
Transitórios em circuitos. 
Transmissão por Fios e Cabos - Assunto: Conceitos. Características. Tipos de Fios e de Cabos. Tipos de Linhas. Práticas de Instalação. 
Equipamentos de Testes. Tensões de Transmissão. Isoladores. Ferragens e acessórios. Estruturas das Linhas de Transmissão. 
Distribuição de Energia - Assunto: Princípios básicos. Linhas de baixa, média e alta tensão. Postes. Suportes. Redes. Quadros e painéis. 
Transformadores. 
Sistemas de Potência - Assunto: Circuitos trifásicos. Valores percentuais e por unidade. Componentes simétricas e de Clarke. 
Conversão  Eletromecânica  de  Energia  -  Assunto: Processos  de  conversão  de  energia  elétrica.  Análise  de  sistemas  magnéticos. 
Transformação de energia elétrica. Máquinas comutadoras. Máquinas polifásicas. 
Equipamentos  elétricos  -  Assunto:  Normas,  fontes  de  energia,  consumos.  Problemas  comuns  a  todas  as  instalações,  sobretensões, 
coordenação de isolamento, ligação à terra, condição do neutro nos sistemas trifásicos. Os aparelhos de comando. Os comandos nos circuitos 
elétricos e os fenômenos relativos, meios e modos de extinção do arco, características construtivas dos disjuntores, disjuntores de comando, 
seccionadores e outros dispositivos para baixa tensão. Os aparelhos de proteção. Relé, fusíveis, descarregadores de sobretensão, sistemas de 
telecomando e de telemedida. 
Instalações elétricas - Assunto: Instalações prediais de luz e força. Proteção e controle de circuitos. Luminotécnica. Instalações para força 
motriz. Circuitos de sinalização. Instalações de pára-raios prediais. Melhoramento do fator de potência e instalação de capacitores. Técnica 
da execução das instalações elétricas. Localização dos medidores de energia. 
Instalações  elétricas  industriais  -  Assunto: Elementos  de  projeto.  Dimensionamento  da  seção  de  condutores  elétricos.  Iluminação 
industrial.  Fator de potência.  Curto-circuito em instalações de baixa-tensão.  Motores elétricos. Partida de motores elétricos de indução.  
Materiais e equipamentos. Proteção e coordenação. Aterramento. Projeto de Subestação de consumidor. 
Eletrônica Industrial - Assunto: Componentes eletrônicos. Retificadores. Conversores CC/CC, CC/CA, CA/CC e CA/CA. Circuitos de 
Disparo. Inversores. Proteções. Sensores e Trandutores. Elementos fotosensíveis. Controles eletrônicos de motores e geradores. Circuitos de 
Disparo. Proteções. Programação e Características de PLC’s. 
Proteção e Normas de Segurança - Assunto: Normas. Princípios básicos. Sistemas de energia. Alimentação AC/DC. Aterramento e pára-
raios. Proteção de equipamentos e de sistemas: conceitos, características, cuidados e dispositivos. Dispositivos de proteção. Ferramentas. 
Prevenção de acidentes e socorros de urgência.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo – RS.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Farmacêutico bioquímico:
Farmacologia:  Farmacologia  geral:  introdução,  formas  farmacêuticas,  farmacocinética(vias  de  administração,  absorção,  distribuição  e 
eliminação  das  drogas).  Farmacodinâmica  (princípios  de  ação  das  drogas,  teoria  de  receptores).  Fatores  que  alteram  o  efeito  de 
medicamentos.  Toxicologia  Prescrição  terapêutica.  Farmacologia  especial:  farmacologia  do(s):  SNC,  SNA,  aparelho  digestivo,  cardio-
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vascular-renal  e  sanguíneo,  sistema  respiratório,  aparelho  genital  feminino,  autacóides,  antiinflamatórios,  drogas  antimicrobianas, 
quimioterapia das doenças parasitarias, vitaminas,  hormônios e antagonistas hormonais. Sistematização de uma farmacoterapia racional. 
Vantagens e desvantagens do uso de medicamentos. O risco terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças hepáticas e renais. Causas que 
modificam as ações e os efeitos dos medicamentos. Interações fármacos-alimentos. Farmacogenética. Intoxicações medicamentosas. 
Farmacotécnica - Assunto: Operações e abreviaturas em Farmacotécnica. Cálculos utilizados em manipulação, Equivalência. Controle de 
qualidade.  Diluições;  Extração,  Formas  farmacêuticas:  Líquidas  (Soluções,  xaropes,  colírios  etc).  Formas  farmacêuticas  sólidas  (pós, 
cápsulas,  pílulas,  grânulos,  bolos,  pastilhas,  granulados,  comprimidos,  drágeas),  Semi-sólidos  (pomadas,  cremes,  loções)  e  fatores  que 
influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas.
Controle  de qualidade de  medicamentos  -  Assunto:  Análises  Físicas;  Análise  Físico-químicas;Análises  Microbiológicas  de  fármacos  e 
formas farmacêuticas.
Bioquímica  Geral  –Bioquímica  das  proteínas  e  aminoácidos,  dos  ácidos  nucleicos  e  nucleoproteína,  dos  carboidratos  e  dos  lipidios. 
Vitaminas  lipossolúveis  e  hidrossolúveis.  Enzimas.  Relações  com  o  meio  ambiente.  Metabolismo  de  carboidratos.  Ciclo  de  ácidos 
tricarboxílico. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de proteína. Metabolismo de ácido 
nucleico. Integração metabólica e mecanismo de regulação. Bioquímica dos tecidos. Detoxicação. Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico 
e ácido básico. 
Microbiologia -Contaminação microbiológica em medicamentos;  Desinfecção; Esterilização. Assepsia. Bacteriologia geral.  Morfologia e 
fisiologia. Genética bacteriana. Antibióticos e quimioterápicos. Introdução à virologia.. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos 
gram  positivos.  Bacilos  gram  positivos  não  esporulados.  Bacilos  gram  positivos  esporulados.  Bacilos  álcool-ácido  resistentes. 
Espiroquetideos.  Cocos  gram  negativos.  Bacilos  gram  negativos  fermentadores.  Bacilos  gram  negativos  não  fermentadores.  Gêneros 
clamydial/micoplasma.  Introdução  à  micologia.  Dermatófitos.  Outros  agentes  de  micoses  superficiais.  Gêneros  cryptococcus/cândida. 
Agentes da cromomicopse e micetomas. Gêneros sporotrix/rinosporidium. Gêneros paracoccidioides.
Homeopatia - Assunto: Princípios Gerais. Fundamentos, farmacotécnia, Métodos Hahnemannianos; Centesimal Hahnemanniano, Decimal 
Hering  ;  Cinqüenta  Milesimal;   Korsakov  ;  Fluxo  contínuo.  Farmacologia  homeopática.  Insumos  ativos  e  inertes.  Classificação  dos 
medicamento. Métodos de preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo. . Bioterápicos. Formas farmacêuticas de uso externo.
Fitoterapia (Farmacognosia) - Assunto: Princípios gerais. Farmacotécnica. Tipos de extração
Legislação Sanitária e Farmacêutica - Assunto: lei 5.991. Decrreto 793/MS. Portaria 344//98. Lei dos Genéricos. Resolução Nº 357/2001.
Administração e Economia Farmacêutica - Assunto: Lei 8.666 (noções básica sobre licitações). controle de estoques
Parasitologia: Relações parasito-hospedeiro. (morfologia, biologia, patogenia, profilaxia epidemiologia). gêneros: Leishmania, Trypanosoma, 
Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, Taenia, Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris
Farmacovigilância - Assunto: Conceitos gerais de dados práticos sobre o mercado farmacêutico
BPFC – Boas práticas de fabricação e controle - Assunto:Validação de processos e equipamentos. Validação dos fluxos. Custos. Controle de 
contaminação cruzada. Descarte de lixo, etc.
Saúde Publica - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias 
atuais,  Constituição Federal  de  1988 (seção II  Da Saúde);  Norma Operacional  Básica  (NOB/SUS/96)  ).  Código  de ética  da profissão 
farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de 2004)
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Farmacêutico industrial:
Farmacologia:  Farmacologia  geral:  introdução,  formas  farmacêuticas,  farmacocinética(vias  de  administração,  absorção,  distribuição  e 
eliminação  das  drogas).  Farmacodinâmica  (princípios  de  ação  das  drogas,  teoria  de  receptores).  Fatores  que  alteram  o  efeito  de 
medicamentos.  Toxicologia  Prescrição  terapêutica.  Farmacologia  especial:  farmacologia  do(s):  SNC,  SNA,  aparelho  digestivo,  cardio-
vascular-renal  e  sanguíneo,  sistema  respiratório,  aparelho  genital  feminino,  autacóides,  antiinflamatórios,  drogas  antimicrobianas, 
quimioterapia das doenças parasitarias, vitaminas,  hormônios e antagonistas hormonais. Sistematização de uma farmacoterapia racional. 
Vantagens e desvantagens do uso de medicamentos. O risco terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças hepáticas e renais. Causas que 
modificam as ações e os efeitos dos medicamentos. Interações fármacos-alimentos. Farmacogenética. Intoxicações medicamentosas. 
Farmacotécnica - Assunto: Operações e abreviaturas em Farmacotécnica. Cálculos utilizados em manipulação, Equivalência. Controle de 
qualidade.  Diluições;  Extração,  Formas  farmacêuticas:  Líquidas  (Soluções,  xaropes,  colírios  etc).  Formas  farmacêuticas  sólidas  (pós, 
cápsulas,  pílulas,  grânulos,  bolos,  pastilhas,  granulados,  comprimidos,  drágeas),  Semi-sólidos  (pomadas,  cremes,  loções)  e  fatores  que 
influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas.
Controle  de qualidade de  medicamentos  -  Assunto:  Análises  Físicas;  Análise  Físico-químicas;Análises  Microbiológicas  de  fármacos  e 
formas farmacêuticas.
Bioquímica  Geral  –Bioquímica  das  proteínas  e  aminoácidos,  dos  ácidos  nucleicos  e  nucleoproteína,  dos  carboidratos  e  dos  lipidios. 
Vitaminas  lipossolúveis  e  hidrossolúveis.  Enzimas.  Relações  com  o  meio  ambiente.  Metabolismo  de  carboidratos.  Ciclo  de  ácidos 
tricarboxílico. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de proteína. Metabolismo de ácido 
nucleico. Integração metabólica e mecanismo de regulação. Bioquímica dos tecidos. Detoxicação. Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico 
e ácido básico. 
Microbiologia -Contaminação microbiológica em medicamentos;  Desinfecção; Esterilização. Assepsia. Bacteriologia geral.  Morfologia e 
fisiologia. Genética bacteriana. Antibióticos e quimioterápicos. Introdução à virologia.. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos 
gram  positivos.  Bacilos  gram  positivos  não  esporulados.  Bacilos  gram  positivos  esporulados.  Bacilos  álcool-ácido  resistentes. 
Espiroquetideos.  Cocos  gram  negativos.  Bacilos  gram  negativos  fermentadores.  Bacilos  gram  negativos  não  fermentadores.  Gêneros 
clamydial/micoplasma.  Introdução  à  micologia.  Dermatófitos.  Outros  agentes  de  micoses  superficiais.  Gêneros  cryptococcus/cândida. 
Agentes da cromomicopse e micetomas. Gêneros sporotrix/rinosporidium. Gêneros paracoccidioides.
Homeopatia - Assunto: Princípios Gerais. Fundamentos, farmacotécnia, Métodos Hahnemannianos; Centesimal Hahnemanniano, Decimal 
Hering  ;  Cinqüenta  Milesimal;   Korsakov  ;  Fluxo  contínuo.  Farmacologia  homeopática.  Insumos  ativos  e  inertes.  Classificação  dos 
medicamento. Métodos de preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo. . Bioterápicos. Formas farmacêuticas de uso externo.
Fitoterapia (Farmacognosia) - Assunto: Princípios gerais. Farmacotécnica. Tipos de extração
Legislação Sanitária e Farmacêutica - Assunto: lei 5.991. Decrreto 793/MS. Portaria 344//98. Lei dos Genéricos. Resolução Nº 357/2001.
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Administração e Economia Farmacêutica - Assunto: Lei 8.666 (noções básica sobre licitações). controle de estoques
Parasitologia: Relações parasito-hospedeiro. (morfologia, biologia, patogenia, profilaxia epidemiologia). gêneros: Leishmania, Trypanosoma, 
Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, Taenia, Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris
Farmacovigilância - Assunto: Conceitos gerais de dados práticos sobre o mercado farmacêutico
BPFC – Boas práticas de fabricação e controle - Assunto:Validação de processos e equipamentos. Validação dos fluxos. Custos. Controle de 
contaminação cruzada. Descarte de lixo, etc.
Saúde Publica - Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias 
atuais,  Constituição Federal  de  1988 (seção II  Da Saúde);  Norma Operacional  Básica  (NOB/SUS/96)  ).  Código  de ética  da profissão 
farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de 2004)
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Fisioterapeuta:
Desenvolvimento motor normal e patológico até o 2º ano de vida da criança; Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de 
patologias  neurológicas;  Deficiências  apresentadas  por  adultos  ou  crianças  portadoras  de  patologias  ortopédicas  e,ou  traumatológicas; 
Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de patologias reumáticas; Deficiências apresentadas por adultos ou crianças 
portadoras de patologias respiratórias e cardiovasculares;  Deficiências apresentadas por adultos ou crianças portadoras de patologias  da 
coluna vertebral; Revisão anatômica e fisiológica, e tratamento fisioterapêutico dos seguintes sistemas: respiratório, cardiovascular, ósseo, 
muscular e Sistema Nervoso Central; Biomecânica Básica dos sistemas respiratório, ósseo e muscular; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; 
Saúde do Trabalhador; Ética Profissional; Princípios, diretrizes e funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde); Processo saúde-doença; 
Programa Saúde da Família.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Fonoaudiólogo:
Disartria  e  Dislalia.  Conceito  Tratamento  Fonoaudiologia  Escolar.  Campo  de  atuação  Prevenção  e  reabilitação  .Audiologia  Clínica. 
Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea Logoaudimetria e imitanciometria Método eletrofisiológicos de avaliação da 
audição: BERA e Emissões Otoacústicas  vantagens e desvantagens Aquisição e Retardo de Linguagem. Motricidade Oral Desenvolvimento 
das funções estomalognáticas Princípios aplicados ao diagnóstico e tratamento miofuncional Disfonia. Classificação, conceito, etiologia e 
reabilitação vocal  Fissuras  labiopalatinas  e  insuficiência  faringes  Classificação de fissuras  Incompetência  e  insuficiência  Velo-faríngea 
Distúrbios da voz e problemas associados Leitura e Escrita e Dislexia. Definições, causas e atuação fonoaudiológica Disfluência e Gagueira. 
Disfluência versus gagueira Atuação interdisciplinar Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Lei Orgânica Municipal e Estatuto 
do Servidor do Município de Passo Fundo (Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Geógrafo:
Cartografia Geral e Temática; Climatologia; Geografia Econômica; Geografia da População; Geomorfologia; Topografia; Fotointerpretação 
e  Sensoriamento;  Geografia  das  Águas  continentais  e  oceânicas;  Geografia  Urbana;  Geografia  Agrária;  Biogeografia;  Planejamento 
Ambiental; Geoprocessamento; Geografia do Brasil; Planejamento Urbano
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo (Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Geólogo:
Fundamentos de Química Estrutural; Mineralogia Geral; Geologia Geral; Zoologia Aplicada à Geologia; Físico-Química Geral; Química 
Inorgânica e Experimental; Mineralogia Descritiva; Petrologia Sedimentar; Petrologia Ígnea; Topografia; Química Orgânica; EVulcanismo e 
Ambientes  Associados;  Geoquímica;  Petrologia  Metamórfica;  Fotogeologia;  Geofísica;  Estratigrafia;  Gemologia;  Geomorfologia ; 
Hidrogeologia; Geotecnia ; Geotectônica; Técnicas de Campo; Sensoriamento Remoto em Geologia; Geologia Histórica; Rochas e Minerais 
Industriais; Geocronologia; Tratamento de Minérios; Mapeamento Sedimentar; Prospecção Geoquímica; Desmonte de Rochas ; Análise de 
Bacias; Geologia e o Código de Mineração; Geologia Urbana; Geologia do Petróleo; Rochas Ornamentais; Riscos Geoambentais;
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo (Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Mecânico:
Princípios  de  funcionamento  do motor  (ciclo  OTTO) Apresentação  dos  sistemas  de  alimentação,  arrefecimento,  ignição,  lubrificantes, 
elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão Principais componentes e suas funções Manutenção preventiva Remoção e instalação da 
correia dentada Regulagem de válvulas; Regulagem de marcha lenta, ponto de ignição; Substituição de pastilhas de freio Desmontagem / 
montagem e regulagem das lonas de freio Regulagem do pedal de embreagem e substituição da correia do alternador.
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Mecânico de máquinas pesadas:
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Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas;  Conhecimentos da norma de segurança;  Explosão; Óleos e lubrificantes;  Motor; 
Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas e utilizadas para as peças, roscas e parafusos;  Mecanismos 
Hidráulicos;  Implementos;  Correias  e  Correntes;  Ferramentas  de  trabalho  das  máquinas;  Conhecimentos  básicos  da  função.  Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Médico do trabalho:
Introdução à saúde ocupacional. Histórico. Conceituação de saúde ocupacional e sua importância. Relação com a saúde pública e outros 
campos de atividade humana. Psicologia do trabalho. Abordagem psicológica da atividade do médico do trabalho. Aspectos organizacionais 
estruturais  e  psicológicos.  aspectos  ético-psicológicos  do  relacionamento  médico-trabalhador.  Ciências  sociais.  Legislação  do  trabalho. 
Segurança do trabalho. Noções gerais de administração. Instrumentos de administração. Conceitos. Higiene no trabalho. Saneamento do 
meio. Toxicologia. Ergonomia. Doenças ocupacionais e não-ocupacionais.
Clínica  Cirúrgica:  Choque.  Queimaduras.  Gangrenas.  Fraturas  em geral.  Principais  fraturas.  Torções.  Luxações.  Traumatismos.  Lesões 
traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e 
tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório.
Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias: Aspectos de higiene relativos à Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de 
abastecimento.  Saneamento  básico.  Ar e  poluição da atmosfera.  Solo e  clima.  Nutrição e higiene  dos alimentos.  Higiene do trabalho. 
Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, 
profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças 
respiratórias  agudas.  Influenza.  Pneumonia primária  atípica.  Rubéola.  Sarampo.  Herpes Simples.  Varicela.  Herpes Zoster.  Poliomielite. 
Echo-vírus.  Coxsackie.  Caxumba.  Raiva.  Hepatite  por  vírus.  Arboviroses.  Linfogranuloma venéreo.  Doenças produzidas  por  bactérias: 
Infecções  estreptocócicas.  Febre  Reumática.  Febre  Maculosa.  Endocardites  bacterianas.  Estafilococcias.  Pneumonias  bacterianas. 
Tuberculose pulmonar.  Lepra.  Difteria.  Shigelose.  Febre Tifóide.  Brucelose.  Tétano.  Cólera.  Uretrites gonocócicas.  Meningites.  Cancro 
mole.  Granuloma Inguinal.  Listeriose;  Doenças produzidas  por  Riquétsias:  Riquetsioses.  Febre  Q;  Doenças causadas por  protozoários: 
Doença  de  Chagas.  Amebíase.  Malária.  Leishmaniose  tegumentar  e  visceral.  Toxoplasmose;  Doenças  causadas  por  fungos:  Micoses 
cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros 
agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose.
Saúde  Pública: Sistema  Único  de  Saúde  (SUS):  seus  princípios  e  diretrizes.  Leis  (8.080/90  e  8.142/90).  Normas  e  portarias  atuais. 
Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF). 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Monitor de atividades:
Políticas Sociais.  Desigualdade social. . Constituição Federal de 1988.  Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).  Sistema Único de 
Assistência Social  (SUAS).  Política Nacional do Idoso.  Estatuto do Idoso.   Estatuto da Criança e do Adolescente.   Política da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Desenvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade.  Relações de trabalho, 
Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador.  Família e Sociedade.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Motorista:
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito 
brasileiro. Direção defensiva e preventiva.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Nutricionista:
Importância da alimentação para o homem e a sociedade. Nutrientes energéticos, reguladores e construtores: Funções, necessidades diárias, 
fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. Finalidades e Leis da alimentação. Determinação de valor calórico total. Necessidades 
calóricas.  Modificação  do  regime  normal:  Pré-escolar,  escolar,  adolescente,  adulto,  gestante,  nutriz,  idoso.  Classificação  das  dietas 
terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, 
distúrbios  renais,  gota,  doenças infantis,  estados febris,  doenças carenciais.  Processos básicos de cocção: pré-preparo,  preparo,  cocção. 
Quantidade de compras: fator de correção, massas alimentares. Equivalência de pesos e medidas. Cereais: tipos, princípios de cocção, massa 
alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 
armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Carnes (bovinos, suínos, aves, 
pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: processos 
de  industrialização,  utilização  culinária,  decomposição.  Técnicas  básicas  de  congelamento.  Aproveitamentos  de  sobras  e  partes  não 
convencionais dos alimentos. Nutrição e gravidez. Gravidez na adolescência. Aleitamento materno e artificial. Alimentação da criança de 0 a 
12 anos. Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas por alimentos: agente biológicos e 
químicos,  epidemiologia,  medidas  preventivas.  Água:  cuidados  Lixo:  acondicionamento  e  destino  Educação  alimentar:  objetivos  e 
importância.  Planejamento  de  aulas  de  educação  alimentar:  conteúdo,  estratégia,  aplicação,  avaliação.  Inquéritos  alimentares:  tipos  e 
importância.  Administração  aplicada,  instrumentos  administrativos:  organograma  e  fluxograma.  Dimensionamento  de  espaço  físico. 
Dimensionamento de pessoal.  Organização dos serviços de alimentação: rotinas, roteiros,  empregos e atribuições.  Tipos de serviços de 
alimentação para a coletividade. Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. Higiene e segurança no trabalho. 
Ética profissional. Código de defesa do consumidor. Noções Básicas de Economia da Alimentação e Nutrição.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
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Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Pedagogo:
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica em escolas de Educação Profissional.  Pressupostos teóricos 
e legais da Educação Profissional. Orientação vocacional e profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O projeto 
político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores.  O planejamento, a execução, o acompanhamento e a comunicação 
de pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica da educação: importância, níveis e componentes. 
O papel do pedagogo no âmbito escolar.  O Estatuto da Criança e do Adolescente.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de 
dezembro de 1996.  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo integrado: concepção, planejamento, 
organização dos conteúdos, avaliação e a integração curricular.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Bases psicológicas 
da  aprendizagem e do desenvolvimento:  conceito,  correntes  teóricas  e  repercussões na escola  de  Educação  Profissional.  A prática  da 
avaliação  no  cotidiano  escolar.   A  pedagogia  de  projetos.   A  multidimensionalidade  do  processo  ensino-aprendizagem.   A 
interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender.  A gestão escolar da Educação Profissional. A educação inclusiva. A dimensão 
técnica-política da prática docente.  Concepções de sociedade,  homem e educação; A função social  da escola pública;  O conhecimento 
científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do 
trabalho  pedagógico  (objetivos,  conteúdos,  encaminhamentos  metodológicos  e  avaliação  escolar);  Concepção  de  desenvolvimento 
humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Procurador:
Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social, habeas corpus, mandado 
de segurança, ação popular, habeas-data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados, dos Municípios; da administração 
pública,  dos servidores  públicos civis.  Emendas  à Constituição,  das Leis.  Do poder executivo.  Do Presidente  da República.  Do poder  
Judiciário. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério 
público, advocacia geral da União e defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social e do meio 
ambiente. Direito Administrativo: Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. Autarquias. Atos e fatos administrativos. 
Classificação  dos  Atos  Administrativos.  Elementos  do  Ato  Administrativo.  Vinculação  e  Discricionariedade  do  Ato  Administrativo. 
Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de 
extinção  dos  Atos  Administrativos.  Atos  Administrativos  Inválidos.  Convalidação.  Contratos  Administrativos.  Conceitos  e  Caracteres 
Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. Formação dos Contratos Administrativos. 
Licitação: conceito, princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Lei n.º 8666/93 e demais alterações. Execução dos Contratos 
Administrativos. Inexecução sem culpa: teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior, fato do Príncipe, fato da Administração, extinção 
dos contratos administrativos. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. Poder de Polícia: conceito e setores de 
atuação; polícia administrativa e polícia judiciária; características; liberdades públicas e o poder de polícia. Utilização e ocupação dos Bens 
Públicos:  Permissão  e  Concessão  de  uso,  Concessão  de  domínio  pleno.  Intervenção  do  Estado  na  Propriedade  Privada.  Servidões 
Administrativas.  Requisição  e  Ocupação  Temporária.  A  Desapropriação  por  Utilidade  Pública:  conceito  e  fundamentos  jurídicos. 
Procedimento  Administrativo  e  Judicial.  A  Indenização.  Contratação  direta  em  concessões  de  serviços  de  saneamento.  Dispensa  de 
declaração de utilidade pública  nas ações de servidão administrativa. Lei do Pregão. Lei da Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92 Lei  
de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000. Lei Federal e Processos Administrativos. Lei das Parcerias Público – Privadas 
(PPAS). Servidores Públicos – Regime Estatutário. Aposentadoria e Pensão – Emendas Constitucionais (nº 19, 20, 41 e 47). Direito Civil: 
Lei de introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens, fatos 
jurídicos,  prescrição e  decadência,  negócios  jurídicos,  posse:  classificação,  aquisição,  efeitos  e perda.  Propriedade: aquisição,  perda da 
propriedade móvel,  direito real  sobre coisa alheia,  obrigações:  modalidades e efeitos da liquidação das obrigações,  cessão de créditos,  
contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade civil,  teoria da culpa e do risco. Direito Processual Civil:  
Jurisdição,  competência,  critérios  determinativos  da  competência,  capacidade  de  ser  parte,  capacidade  de  estar  em juízo,  capacidade 
postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao 
processo. Processo e procedimento.  Procedimento ordinário e sumaríssimo.  Citação,  notificação, intimações,  defesa do réu,  espécies de 
defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da prova, ônus da prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. Direito do 
Trabalho  e  Processual  do  Trabalho:  Conceito  de  empregado  e  empregador,  contrato  individual  de  trabalho  por  prazo  determinado  e 
indeterminado, interrupção e suspensão de contrato de trabalho, trabalho em condições insalubres, periculosas, justiça do trabalho, varas do 
trabalho, competência das varas, tribunais regionais do trabalho, jurisdição e competência, férias, licença paternidade e maternidade, proteção 
do  trabalho  da  mulher  e  do  menor,  repouso  semanal  remunerado,  o  trabalho  temporário  e  13º  salário.  Direito  Penal:  Efeitos  civis  e 
trabalhistas da sentença penal. Crimes contra a administração pública; Crimes contra a administração da justiça; Crimes contra a organização 
do trabalho. Direito Tributário: Princípios Constitucionais Gerais e Tributários. Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade, Tipicidade, 
Isonomia,  Capacidade  Contributiva,  Anterioridade,  Irretroatividade,  Não-confisco,  Não-cumulatividade,  Seletividade.  As  Imunidades 
Tributárias.  Sistema  Constitucional  Tributário.  A  Partilha  das  competências  tributárias.  O  exercício  das  competências.  Sistema  de 
participações na arrecadação. Competência tributária e capacidade tributária ativa.  A Lei Tributária no tempo e no espaço. Critérios da 
Interpretação.  Espécies  Tributárias.  Tributos  Municipais.  Hipótese  da  incidência  e  fato  jurídico  tributário  (fato  imponível).  Causas  de 
extinção do crédito: pagamento, compensação, transação, remissão, decadência, prescrição, conversão do depósito em renda, consignação em 
pagamento,  decisão  administrativa  irreformável,  decisão  judicial  passada  em  julgado,  pagamento  antecipado  no  lançamento  por 
homologação.  Exclusão  do  crédito  tributário:  Isenção  e  Anistia.  Suspensão  da  Exigibilidade  do  Crédito.  As  Infrações  e  as  Sanções 
Tributárias. Classificação. Espécies de Sanções. Princípios Aplicáveis. A Responsabilidade por Infrações. Ilícitos ou infrações tributárias e os 
crimes fiscais. A Denúncia Espontânea. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Pessoas sujeitas à Lei. Renúncia Fiscal face à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas e Judiciais para 
a  Proteção  Ambiental  e  Cultural.  Ação  Popular.  Ação  Civil  Pública.  Ação  de  Desapropriação.  Ação  Discriminatória.  Ações  Privadas 
auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens 
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Ambientais  e Culturais.  Patrimônio Ambiental,  Cultural,  Histórico,  Artístico,  Arqueológico,  Genético.  Proteção da Biodiversidade e da 
Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental – EIA. Relatório de Impacto Ambiental -RIMA- Outros estudos 
e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Histórico. 
Crimes Ambientais. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 
Constituição Federal de 1988 e suas alterações. Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Psicólogo:
INSTITUIÇÕES  E  ORGANIZAÇÕES:   O  papel  do  psicólogo  nas  instituições  organizacionais,  na  atualidade.   Acompanhamento  e 
adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse.  CONHECIMENTO CLÍNICO:  Psicopatologia: neuroses, transtornos, 
perversões, distúrbio emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais.  PSICOLOGIA FAMILIAR: O trabalho com 
família  –  orientação,  aconselhamento  e  sua  dinâmica.   PSICOLOGIA  ESCOLAR:   Avaliação,  acompanhamento,  orientação  dos  pais 
educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais.  NOÇÕES BÁSICAS DE PSICANÁLISE:  Mecanismos de defesa, 
formação  do  aparelho  psíquico,  fases  da  vida.   Distúrbios  emocionais  das  crianças,  sociabilidade,  escolaridade,  alimentação,  sono, 
manipulações e hábitos e comportamento. SAÚDE PÚBLICA E CÓDIGO DE ÉTICA DO PSICÓLOGO:  Sistema Único de Saúde (SUS): 
Seus princípios, Suas diretrizes, Lei(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 ( seção II Da Saúde); 
Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Químico industrial:
História da Química; Fundamentos da Química; Química Analítica; Química Inorgânica; Química Orgânica; Termodinâmica e Equilíbrio; 
Estrutura  e  Dinâmica  Molecular;  Química  Ambiental;  Eletricidade  e  Magnetismo;  Química  de  Coordenação;  Mineralogia;  Métodos 
Analíticos em Espectroscopia Anatômica e Molecular; Fundamentos de Espectroscopia; Bioquímica. Físico-química.
Estequiometria, equilíbrio químico, preparo de soluções, reações ácido base, soluções tampão, pH, termodinâmica, calorimetria, cinética 
química, eletroquímica, gravimetria, titulações ácido-base, titulações de oxi-redução, titulações de precipitação, amostragem e preparo de 
amostras, técnicas de extração, técnicas cromatográficas, espectrofotometria na região do ultravioleta-visível, espectrofotometria de absorção 
e  emissão atômica,  técnicas  eletroanalíticas,  análise  qualitativa,  tratamento  estatístico dos resultados.  Princípios  de operações unitárias, 
bombas e sistemas de bombeamento, sistemas hidráulicos. Princípios de transferência de calor, lei de Fourier da condução de calor, lei de 
Newton da convecção. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Secretário de escola:
Relações interpessoais. Noções de postura e ética profissional. Noções de estrutura organizacional e hierarquia. Comunicação e relações 
públicas. Formas de atendimento. Qualidade no atendimento. Recepção e distribuição de correspondências.
Protocolo;  Arquivo;  Índice  Onomástico;  Livros  de  protocolo;  Livros  de Índice;  Ordem alfabética  rigorosa;  Formas  de organização  de 
arquivo; Redação de correspondências oficiais.  
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Legislação: Lei nº. 9394/96 LDBEN, Lei nº8.069/90 ECA, Lei nº10639/03 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Servente:
Noções básicas de primeiros socorros; Noções de prevenção e combate a princípios de incêndio; Noções de segurança no 
trabalho. Assuntos relacionados a sua área de atuação.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Soldador:
Máquinas e ferramentas; Tipos de solda utilizadas; Tipos de materiais utilizados; Relações Humanas no Trabalho; Prevenção e combate a 
incêndio; Primeiros Socorros; Segurança de Instalações; 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Técnico agrícola:
Teoria e princípio sobre o plantio direto; Palha, material  orgânico e biologia  do solo; Morfologia,  classificação e fertilidade do dolo e 
nutrição de plantas;  Principais  plantas de cobertura  do solo,  características e  manejo;  Agroecologia:  princípios,  conceitos e  manejo de 
culturas;  O Estudo  e  classificação  das  áreas  silvestres;  Planejamento  e  administração  das  áreas  silvestres;  Proteção e  interpretação  da 
natureza; A fauna nas áreas silvestres; Olericultura: principais olerícolas: Clima, solo, adubação, trato culturais, época de plantio e colheita;  
Hidroponia; Cultivo em ambiente protegido: construção e manejo de estufas e túneis; Culturas: milho, soja, arroz, feijão, batata, trigo, aveia, 
sorgo:  características botânicas, fisiologia  da planta,  cultivares,  semeadura,  adubação, tratos culturais, colheitas e aspectos pós-colheita; 
Plantas  daninhas,  doenças  e  insetos-pragas  nas  principais  culturas;  Fruticultura:  Propagação  das  plantas  frutíferas,  principais  árvores 
frutíferas e suas características como: solo, clima, adubação e colheita; Bovinocultura de leite: qualidade do leite, manejo, sanidade, nutrição, 
instalações;  Bovinocultura  de  Corte,  Ovinocultura,  Avicultura,  Piscicultura  e  Suinocultura:  manejo,  nutrição,  sanidade  e  instalações; 
Tecnologia e Segurança na Aplicação de Agrotóxicos.  
Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho.
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Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal(Lei complementar 203/2008) e Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Técnico em contabilidade:
Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de atuação; patrimônio e suas variações; contas (conceito, tipos e plano 
de contas); escrituração; métodos, diário, razão e livros auxiliares; fatos contábeis; registro de operações mercantis e de serviços; ajustes e 
levantamento de demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido). Débito e crédito.  Contabilidade Pública: conceito e campo de atuação. Bens Públicos: conceito e classificação. 
Orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário. Créditos Adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; 
estágios e classificação; receitas e despesas extra-orçamentárias; variações independentes da execução orçamentária. Sistema de Contas: 
conceito  e  classificação.  Demonstrativos  Contábeis:  balanços  orçamentários,  financeiro  patrimonial  e  demonstrativo  das  variações 
patrimoniais.   Orçamento Público: características,  técnicas de elaboração; exercício financeiro; execução orçamentária.   Legislação:  Lei 
4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei  
6.404 de 31/12/76 com alterações da Lei 10.303/01. Lei complementar nº 123/2006. Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral.
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal (Lei complementar 203/2008), Sistema Tributário Municipal - Código Tributário do 
Município de Passo Fundo.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Técnico em enfermagem:
Ética Profissional - Assuntos:Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN).
Introdução à Enfermagem - Assuntos:  Noções  de Anatomia e Fisiologia.  Necessidades básicas e essenciais do ser humano.  Cuidados 
higiênicos com os pacientes. Higiene das mãos. Prontuário do pacientes. Sinais vitais. Mensuração de peso e altura. Controle das eliminações 
urinárias e intestinais. Posição para exames. Prevenção de deformidades e escaras de decúbitos. Preparo e manuseio de materiais estéreis. 
Colheita de materiais para exames de laboratórios. Oxigenoterapia, inaloterapia e exercícios respiratórios. Sondagem vesical.  Sondagem 
gástrica.  Entroclisma.  Técnicas  de  curativos  e  colocação  de  ataduras.  Medicações  princípios  e  técnicas  de  aplicações.  Administração, 
dosagem e cálculos. Nutrição e dietoterapia: conceito de nutrição, nutrientes, alimentação, dietoterapia, dietas para as diversas infecções do 
organismo.  Manipular  e  administrar  medicamentos  utilizando técnica  asséptica.  Princípios  de farmacologia;  Manusear  equipamentos  e 
materiais de acordo com manuais e técnicas adequadas. Identificar as prioridades e aplicar os princípios de assistência de enfermagem nas 
condições de emergência.  Relatar de forma precisa e clara a assistência prestada.  Interpretar  dados de monitorização na assistência ao 
paciente. Realizar procedimentos de higiene e conforto para o paciente. Aplicar o cuidado integral ao paciente no pré, trans e pós-operatório. 
Prestar  assistência  de  enfermagem  ao  grupo  materno-infantil.  Aplicar  técnicas  adequadas  de  descarte  de  resíduos  biológicos,  físicos, 
químicos  e  radioativos  na  realização  do trabalho.  Aplicar  princípios  ergonômicos  na  realização  do trabalho  afim de prevenir  doenças 
profissionais e acidentes de trabalho, utilizando adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Enfermagem Médica e Cirúrgica - Assuntos: Assistência de enfermagem a pacientes apresentando sinais e sintomas de: dor, febre, edema, 
dispnéia,  disfagia,  azia,  náuseas,  vômitos,  hematemese,  melena,  diarréia,  desinteria,  desidratação,  constipação,  flatulência  e  icterícia. 
Métodos  de  desinfecção  e  esterilização.  Assistência  de  enfermagem a pacientes  portadores  de  moléstias  infecto-contagiosas.  Etiologia 
profilaxia de moléstia infecto-contagiosas mais comuns no Brasil: sarampo, rubéola, coqueluche, difteria, escarlatina, varicela, parotidite, 
febre, tifóide, tétano, hepatite, dengue, febre amarela e meningite. Técnicas de isolamento. Assistência de enfermagem em atendimento de 
urgência:  hemorragia,  ferimentos,  fraturas  e  luxações,  choque  elétricos;  queimaduras,  parada  cárdiorespiratória,  intoxicação  e 
envenenamentos, picadas e mordeduras de animais, politraumatismo, transporte de acidentados, corpos estranhos e convulsões.
Enfermagem  Materno-Infantil  e  Enfermagem  Obstétrica  -  Assuntos:  Assistência  de  enfermagem  às  gestantes,  parturientes,  puérperas. 
Assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança sadia e à criança doente. Obstetrícia, embriologia, gravidez, intercorrências mais 
comuns na gravidez, trabalho de parto e nascimento,  saúda da mulher e da criança.
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva - Assuntos: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e 
coletiva. Notificação compulsória. Imunizações  ativa e passiva. Saneamento básico sistema de água, esgoto, destino de lixo. Parasitose 
intestinal. Calendário de vacinação, Assistência a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorréia, condiloma e cancro 
mole. AIDS. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde 
da Família (PSF).
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Técnico em segurança do trabalho:
Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais. . Política de saúde e segurança do trabalho. . Implementação 
de ações preventivas e corretivas. . Análise preliminar de risco. . Riscos químicos, físicos e Biológicos. . Parâmetros e índices utilizados nas 
avaliações  dos  riscos.  .  Instrumentos  e  técnicas  aplicadas  na  medição  dos  riscos  ambientais.  .  Sistemas  de  Prevenção  e  Combate  a 
Incêndios. .Procedimentos e normas de sistemas de segurança.  Metodologia para investigação de acidentes.  Determinação de causas de 
acidentes.  Ações educativas de segurança e saúde.  Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e 
recarga.   Sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio.   Instruções gerais  em emergências  e Brigadas de 
incêndio.  Acidente do Trabalho: Conceitos, causas e conseqüências do acidente do trabalho.  Estatísticas de acidentes do trabalho.  Doenças 
profissionais e doenças do trabalho.  Medidas de controle: EPIs e EPCs.  Normas Regulamentadoras com ênfase nas NRs: NR-4, NR-5,  
NR-6, NR-7, NR-8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-20 NR-23, NR-24, NR-25, NR-26, NR-32.  Atividades 
Educativas de Segurança no Trabalho: CIPA.  Biossegurança: esterilização, gestão de resíduos   e preparação para uso de equipamentos de 
proteção. Ergonomia: Levantamento e transporte de cargas.  Aplicações da antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de trabalho, 
arranjo físico e postos de trabalho informatizados. Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação. Fatores Humanos no 

15



trabalho. Organização do trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:  conceitos, classificação, identificação e avaliação dos 
agentes de risco ambientais.  Medidas preventivas e de controle dos agentes de risco. Garantias do empregador e deveres do trabalhador.  
Sistemas de gestão – BS 8800.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Telefonista:
1- Conhecimento de equipamentos comuns da mesa operadora; componentes: tipos, modelos, usos e cuidados; características  técnicas  de 
funcionamento  de  aparelhos  telefônicos; defeitos  na  aparelhagem:  prevenção  e  providências. 2- Operação de equipamentos telefônicos: 
recepção e transmissão de mensagens telefônicas; atendimento simultâneo; consulta e conferência; transferência automática das chamadas; 
conhecimento de teclado. 3- Resolução de situações e problemas no atendimento telefônico. 4- Fluxo de informações; noções de estrutura 
organizacional e hierarquia. 5- Sigilo das comunicações; noções de postura e ética profissional; a imagem do(a) telefonista. 6- Elaboração de 
recados e avisos. 7- Relações interpessoais. 8- Qualidade no atendimento: conduta, bom senso, cordialidade, eficiência; qualidade da voz; 
dicção; comunicabilidade; formas de tratamento; 9- Organização  do  local  de  serviço  e  do  trabalho. 10- História do telefone: DDD – DDI  
– DDR. 11- Tarifação das chamadas locas e interurbanas. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Terapeuta ocupacional:
Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de intervenção, recursos terapêuticos, modelos de atuação e fundamentação teórica da 
profissão.  Desenvolvimento sensorial,  perceptivo,  cognitivo e motor:  normal  e seus desvios.  A intervenção da Terapia Ocupacional em 
neurologia, traumato-ortopedia, reumatologia, pediatria, saúde mental, saúde coletiva e saúde pública. Análise de atividades: da tarefa, do 
individuo e da teoria, indicações e aplicações no tratamento terapêutico ocupacional.  Anatomia,  fisiologia,  cinesiologia  e cinesioterapia 
aplicadas à Terapia Ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e aplicação. Atividades da vida diária, atividades de trabalho e produtivas,  
atividades de lazer e diversão: teoria, análise e aplicação prática. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Topógrafo:
Lei  Complementar  Municipal  n.º  08  de  01  de  agosto  de  1997,  Conhecimentos  básicos  de  trigonometria:  seno,  cosseno  e  tangente; 
Determinação de ângulos em graus e grados, Resolução ou cálculo de triângulos quaisquer, Desenho técnico: uso de escalímetro, jogo de 
esquadros, transferidor, compasso; Métodos para projeto de “grades” horizontais e verticais em estradas de rodagem de 1ª , 2ª e 3ª classes e 
ferrovias;  Cálculo  de  curvas  circulares,  parabólicas  e  de  transição  para  estradas  de  rodagem  e  ferrovias;  Métodos  para  projeto  de 
superelevação  nas  curvas  de rodovias  e  ferrovias.  Planimetria:  uso de trenas,  escolha de tipos,  verificação  dos erros  lineares,  Uso de 
teodolitos, verificação e aferição dos instrumentos,  Uso de Estação Total – marcas,  modelos existentes no Brasil,  Uso de Equipamento 
eletrônico para determinação de coordenadas Geodésicas – GPS, Conhecimento básico de Coordenadas Geográficas e “UTM” em uso no 
Brasil e no  Mundo, Conhecimento básico dos DATUNS HORIZONTAIS utilizados no Brasil (SAD69 E SIRGAS), Cálculo de coordenadas 
cartesianas e polares, Determinação de Azimutes: verdadeiro, magnético e arbitrado, Cálculo de poligonais topográficas fechadas e abertas, 
métodos para verificação  e correção das coordenadas,  Métodos para cálculo de áreas,  Construção de marcos planimétricos.  Altimetria: 
Métodos para determinação de cotas e altitudes, Equipamentos utilizados em nivelamento geométrico.  Verificação e aferição de níveis  
topográficos, Datuns altimétricos utilizados no Brasil, Construção de marcos altimétricos – RRNN e RN, Cálculo de nivelamento geométrico 
aberto e fechado. Processos de correção altimétrica. Uso de Equipamento GPS para transporte e determinação de altitudes em qualquer lugar 
do Brasil, Métodos para interpolação de curvas de nível – eqüidistância vertical, ponto cotado. Planialtimetria: Métodos para levantamentos 
planialtimétricos, Uso do teodolito, Estação total e GPS para levantamentos planialtimétricos, Uso de programas para processamentos dos 
dados de campo – SURFFER, TOPOGRAF, TDS, TOPOEVN entre outros, Uso de programas de desenho como AUTOCAD, AUTOCAD-
MAP entre outros. Levantamentos topobatimétricos: Métodos e processos para levantamento de seções transversais de um curso d’água,  
Equipamentos  utilizados  para  levantamentos  em  grandes  rios  ou  rios  com  profundidade  superior  à  4  metros.  Marcas  e  modelos  de 
Ecobatímetros  existentes  no  Brasil.  Processos  de  levantamento  de  trechos  de  corpos  d’água.  Normas  da  Diretoria  de  Hidrografia  e 
Navegação do Ministério da Marinha para levantamentos topobatimétricos no Brasil.  Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no 
trabalho. 
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor Municipal (Lei complementar 203/2008).  Código de Obras e Posturas do Município de Passo 
Fundo.
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Veterinário:
CLÍNICA MÉDICA: Processos gerais de exploração clínica:  inspeção,  palpação, percussão, termometria  clínica;  Clínica dos aparelhos: 
digestivo,  respiratório,  circulatório,  urinário,  genital  feminino  e  masculino  e  pele;  .Síndrome  convulsiva;  .Toxicoses;  Choque; 
.Queimaduras; .Traumatismos. ANÁLISES CLÍNICAS: .Interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa de 
uréia,  glicose,  creatinina,  colesterol,  transminases  e  fosfatases;  .Microbiologia;  3.Função  Hepática;  .Função  Tireóide;  .Função  Renal; 
.Eletrólitos  e  Equilíbrio  ácido-  básico.ANATOMIA  PATOLÓGICA:  .Técnica  de  necropsia  dos  caninos,  felinos  e  aves;  .Colheita  de 
material;.Exames  “post-mortem”;  .Aspectos  gerais  das  lesões  produzidas  por  agentes  biológicos:  vírus,  bactérias,  fungos,  parasitos  e 
neoplasias;  .Aparelho respiratório,  aparelho urinário,  sistema nervoso,  aparelho circulatório.  DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E 
PARASITÁRIAS  DE  INTERESSE  SANITÁRIO:  Etiologia;  Sintomatologia;  Epidemiologia;  Diagnóstico  e  profilaxia  das  principais 
enfermidades dos animais domésticos. PRINCIPAIS ZOONOSES DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: .Etiologia; Sintomatologia; 
Epidemiologia;  Profilaxia.  AGENTES DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES: Aspectos microbiológicos das principais intoxicações e 
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infecções  veiculadas  ou  transmitidas  por  alimentos.  I-DEFINIÇÕES:  .Contaminação;  .Taxa  de  Incidência;.Quarentena;  Período  de 
Incubação; Desinfecção; Infecção; Desinfestação; Infestação; Endemia; Imunidade; Fonte de Infecção; Patogenicidade; Hospedeiro; Período 
de Transmissibilidade; Taxa de Mortalidade; Zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. 
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2000, XP, 
2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Vigilante:
Relações Humanas no Trabalho; Prevenção e combate a incêndio; Primeiros Socorros; Segurança de Instalações.  Assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho.
Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor do Município de Passo Fundo(Lei complementar 203/2008).

Professores: Conhecimentos de legislação, didática em metodologia de ensino.
Organização da escola e instâncias colegiadas; 
Projeto Político-Pedagógico da escola; 
Gestão Democrática;
Avaliação escolar;
- Currículo e Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas
Articulações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do conhecimento;
As relações entre educação, trabalho e cidadania e o materialismo histórico-dialético;
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
- História da Educação e História da Educação Brasileira. 
- As Correntes e Tendências da Educação. 
- Educadores brasileiros: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Dermeval Saviani, Paulo Freire.  
PSICOLOGIA EDUCACIONAL
- A Psicologia, sua história, as principais correntes e tendências psicológicas;
- O desenvolvimento humano e o sociointeracionismo -- As teorias de Vygotsky e Piaget   (juntas)
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
− Parecer 17/2001 do CNE
− Resolução nº 02/2001 do CNE
- Regimento Escolar
Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei nº 8.069/90 ECA,
As políticas de Educação Especial e inclusão. 
Leis e Pareceres do Sistema Municipal de Passo Fundo. Resolução 06/2006 (fixa normas para Educação Especial), no Sistema de Ensino de 
Passo Fundo,   Resolução 01/2003 (Educação Infantil) CME.  Resolução 12/2009 (Ensino Fundamental) CME. Resolução 07/2006 (Ensino 
Fundamental de nove anos) CME.
Lei nº 1733/76  (Estatuto do Magistério Municipal),  Lei complementar 204/2008(plano de carreira do magistério), Lei 203/2008(estatuto do 
servidor público municipal) e Lei Orgânica Municipal.  
Noções  elementares  de  Informática:  Sistema  Operacional  Windows  98,  ME,  2000/XP e  GNU/LINUX,  Conhecimento  sobre  o  pacote 
Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet; Anti-vírus.

Professores: Conhecimentos específicos do cargo.
Professor Ensino Fundamental  Séries Iniciais:
Avaliação da aprendizagem;  Relação professor – aluno – conhecimento;  Competência e compromisso do educador;  O trabalho com o 
conhecimento escolar – interdisciplinaridade – transposição didática;  Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas;  Planejamento;
A  função  social  da  escola;   Concepções  de  Aprendizagem;   Construção  das  estruturas  cognitivas  –  as  contribuições  de  Piaget; 
Desenvolvimento  das  funções  psíquicas  superiores  –  as  contribuições  de  Vygotsky;   Alfabetização:  concepções  epistemológicas;   Os 
processos construtivos da leitura e da escrita;    A produção de textos  como prática social;    Aspectos metodológicos da alfabetização; 
Avaliação da aprendizagem no processo de alfabetização;  Alfabetização: concepções epistemológicas;   Os processos construtivos da leitura 
e da escrita;  A produção de textos como prática social; PCN.

Professor Ensino Fundamental  Língua Estrangeira Moderna:
Língua Inglesa:
COMPREENSÃO DE TEXTOS: Verbais. Não-verbais; Estratégias de leitura;
CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS:
Substantivos: Formação do plural  (regular, irregular e casos especiais); Contáveis e não contáveis; Gênero; Formas possessivas dos nomes. 
Artigos:  Definidos e indefinidos;  Adjetivos:  Graus comparativo e superlativo (regulares  e irregulares).  Numerais:  Cardinais e Ordinais. 
Pronomes:  Pessoais  (Subjetivos  e  Objetivos);  Possessivos  (substantivos  e  adjetivos);  Reflexivos  (uso reflexivo,  enfático  e  idiomático); 
Indefinidos;  Interrogativos;  Relativos;  Demonstrativos;  Determinantes;  Verbos:  (Modos,  tempos  e  formas);  Regulares  e  irregulares; 
Auxiliares e impessoais; Modais e anômalos. Two-word verbs. Phrasal verbs. Voz ativa e voz passiva. Gerúndio e seus usos específicos. 
Discurso direto e  indireto.  Sentenças condicionais.  Advérbios  e  Expressões  adverbiais.  Palavras  de relação.   Preposições.  Semântica  / 
Sinonímia e antonímia. Parâmetros Curriculares Nacionais.

Professor Ensino Fundamental  Língua Estrangeira Moderna:
Língua Espanhola:
COMPREENSÃO DE TEXTOS: Textos verbais e não-verbais.
CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS: 
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Classes  de  Palavras:  Substantivos  (gênero  e  número)  Adjetivos:  gênero,  número  e  grau.  Apócope  do  adjetivo.  Artigos  Casos  de 
substantivação. Possessivos. Demonstrativos. Definidos e indefinidos. Numerais cardinais e ordinais. Relativos. Pronomes de tratamento; 
Pronomes pessoais. Pronomes interrogativos; Verbos. Formas pessoais e não-pessoais. Modo, Tempo e Aspecto. Regulares e Irregulares. 
Discurso Direto e Indireto. Perífrases Verbais. Advérbios e locuções adverbiais. Preposições e locuções prepositivas. Conjunções e locuções 
conjuntivas.  Interjeições.  Oração:  Tipos.  Elementos  constituintes.  Semântica.  Sinonímia  e  antonímia.  Tilde  diacrítica.  Parâmetros 
Curriculares Nacionais.

Professor Ensino Fundamental Ciências:
Meio  Ambiente.  Água,  Solo  e  Ar.  Higiene  e  Saúde:  noções  básicas.  Doenças  Endêmicas.  Ecologia:  Seres  Vivos,  Cadeias  e  Teias 
Alimentares, Energia e Ciclos Biogeoquímicos, Equilíbrio de Ecossistemas, Interações nas Comunidades. Educação Ambiental, agenda 21 
Seres  Vivos:  Reinos  da  Natureza,  Vírus.  Citologia,  Histologia,  Corpo  Humano:  sistemas  do  corpo.  Evolução.  Química:  Materiais  da 
Natureza, Misturas, Estrutura Atômica, Tabela Periódica, Ligações Químicas, Funções Químicas, Reações Químicas. Física: Cinemática, 
Dinâmica,  Óptica,  Termologia,  Eletricidade,  Ondas  e  Magnetismo,  fontes  alternativas  de  energia.  Ética,  Saúde,  Orientação  Sexual, 
Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo; Atualidades; Clonagem e Células Tronco.  PCN.

Professor Ensino Fundamental: ARTE
A  ação  pedagógica  das  atividades  artísticas.  Conhecimento,  sensibilidade  e  cultura.  Imaginação  e  linguagem.  Intuição  e  inspiração. 
Experimentação e expressão nas diferentes linguagens. Arte e Educação. A arte como objeto de conhecimento; Fundamentos do ensino da 
arte. Educação musical. História da música brasileira, popular e erudita. Semana de arte moderna (22). Festivais da canção. Elementos do 
som: timbre, altura, duração e intensidade. História do teatro brasileiro e universal. O teatro na educação através dos tempos. A representação 
teatral. Materialização artística. Cultura Popular. Parâmetros Curriculares Nacionais. Fatos históricos nas artes; Contexto educacional de 
artes no Brasil; Correlação entre artes e demais disciplinas; Metodologias utilizadas pelas artes para formação do homem. Artes Cênicas: 
história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Visuais: história geral das artes no RS e em Passo Fundo, novas linguagens; 
história e ensino das artes no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção; artes 
visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; 
elementos estruturais da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão interdisciplinar do 
conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta  
triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações culturais; Atualidades
Arte
- PCN - Arte
- Linguagens artísticas
Artes visuais: elementos básicos, história da arte universal, nacional, regional e local (artistas e movimentos)
Bienais, video, fotografia, cinema
Música: elementos básicos, história da música universal, nacional, regional e local - classificação básica
- Instrumentos musicais
- Cultura popular
- Metodologia triangular teóricas do PCN
- Recursos e metodologia em arte
- Interdisciplinaridade na escola

Professor Ensino Fundamental Ed. Física:
Os  objetivos  da  Educação  Física  no  Ensino  Fundamental.  A  Educação  Física  e  a  interdisciplinaridade  no  Ensino  Fundamental.  A 
intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões 
filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte e à atividade física. Educação Física escolar e cidadania. Esporte e  
jogos  na  escola:  competição,  cooperação  e  transformação  didático–pedagógica.  Crescimento  e  desenvolvimento  motor.  A  prática  da 
Educação Física para portadores de necessidades educacionais especiais. Educação do movimento. Atualidades; Parâmetros Curriculares 
Nacionais; 

Professor Ensino Fundamental Ensino. Religioso:
História das principais crenças das grandes religiões mundiais.  O Homem e o Sagrado. Cultura Religiosa. História do Ensino Religioso;  
Legislação do Ensino religioso no Brasil; Fenômeno religioso e diversidade; Conhecimento religioso; Concepções do Ensino Religioso; 
Objetivos do Ensino Religioso; Fundamentos e Metodologia para o Ensino Religioso; Conteúdos para o Ensino Religioso; Avaliação do 
Ensino Religioso;
Culturas e tradições religiosas , ritos, teologias, textos sagrados, Ethos.
Entidades Civis responsáveis pelos conteúdos do ER a partir da Lei Federal e Estadual: CONER e FONAPER

Professor Ensino Fundamental Filosofia:
A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e logos, Filosofia e a polis, as condições históricas 
e as relações com a filosofia nascente. As origens da Filosofia Moderna: o Renascimento, o Iluminismo e o Romantismo. Temas e áreas da 
Filosofia: Metafísica, Ética, Política, Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Estética, Lógica e Linguagem - os conceitos e delimitações 
das respectivas áreas. Características do pensamento filosófico e sua relação com as ciências. A temática da razão: semelhanças e diferenças 
entre a Filosofia e a Ciência. A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes que despertam para o filosofar. A especificidade da 
reflexão filosófica. A Filosofia como instrumento de ampliação da compreensão do ser, do mundo e a conquista da felicidade. O ensino de 
Filosofia  e suas indagações na atualidade: a tradução do saber filosófico para o aluno; as estratégias  didáticas; O Ensino de Filosofia: 
avanços, limites e perspectivas no contexto histórico atual. O papel social do Filósofo no mundo contemporâneo; História da Filosofia: dos 
pré-socráticos às principais correntes do pensamento contemporâneo. PCN.
 
Professor Ensino Fundamental Geografia:
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Conceitos:  Espaço,  Região  e  Território.  Os  domínios  naturais;  paisagens   naturais.  Relações  sociedade  e  natureza..  BRASIL:  quadro 
geomorfológico; A exploração dos recursos naturais e seus impactos ambientais; A construção geográfica do território; O meio técnico-
científico  informacional;  Organização  produtiva  do  território;  Metropolização;  Transformações  na  agricultura;  A  população.  O 
neoliberalismo: impactos sobre espaço e a sociedade latino-americana; Mercosul: dilemas e perspectivas;; Desagregação soviética e suas 
consequências; Leste Europeu e a transição para o capitalismo; O espaço europeu; Contradições do crescimento econômico chinês; África: 
periferia do capitalismo; África: diversidades regionais; Blocos econômicos; Islamismo e geopolítica; Globalização e suas conseqüências; 
Espaço geográfico asiático, Oceania e regiões polares. PCN.
Noções de cartografia; conceitos de município, estado, país, continente, limites, organização política, localização e orientação do espaço do 
RS. Processo de ocupação do território do RS. Estrutura e representação da Terra, deriva dos continentes, placa tectônicas. Orientação e 
localização do espaço. Coordenadas geográficas, fusos horários. Espaço geográfico e as diferentes atividades produtivas.  Atualidades.

Professor Ensino Fundamental História:
História do Brasil: Colônia, Império e República (Primeira República: aspectos, econômicos, políticos e sociais. As oligarquias. A crise do 
café. O trabalho, o Estado e a legislação social na chamada “A Era Vargas”. O trabalho e o sindicalismo nos anos 50 e 60. O movimento de 
1964 e o Estado de Segurança Nacional. Da distensão à “abertura” política: anistia, a campanha pelas Diretas, o fim do regime militar. 
Ensino de História; Seleção e organização de conteúdo históricos; Linguagens e documentos no ensino da história;  
História do RS, Reduções jesuísticas, fortalezas, tratado de limites,  tropeirismo no RS, imigração,  Guerra dos Farrapos,  Construção da 
identidade do gaúcho. Atualidades;  PCN.

Professor Ensino Fundamental Língua Portuguesa:
O português como língua de cultura. Relações gramaticais e discursivas: paralelos e contrastes. Aspectos funcionais e padrões estruturais. 
Análise interpretativa de fenômenos relativos aos diversos níveis constitutivos do português: fonético-fonológico, prosódico, morfológico, 
sintático e semântico. Relação entre língua, cultura e sociedade. A heterogeneidade lingüística: variantes e variáveis lingüísticas; relação 
entre pensamento e linguagem.  Análise do discurso: língua,  discurso e ideologia. Da frase ao texto: significado e contexto; a noção de 
textualidade: coesão e coerência textuais;  a linguagem em uso: enunciado e enunciação. Modos de organização do discurso e tipologia 
textual. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Os pressupostos e as inferências. Interpretação e compreensão. O texto na 
sala de aula: a formação do produtor/ leitor. O português do Brasil: diversidade e preconceito lingüístico. Língua falada e língua escrita. O 
signo lingüístico; os elementos da comunicação; as funções da linguagem; figuras e vícios de linguagem. Sinonímia, polissemia. A gramática 
na escola: a articulação gramática e texto. Reconhecimento de textos escritos e orais, literários e não literários; A estruturação do sentido: 
palavra, frase, texto e contexto. Valor nocional das classes e categorias gramaticais; hierarquia de unidades lingüísticas: estrutura e função de 
morfemas,  palavras,  sintagmas  e  frases  -  os  processos  de  formação  de  palavras;  a  estrutura  sintática  da  frase,  gramaticalidade  e 
inteligibilidade; os processos sintáticos, o paralelismo semântico; a organização do período; sintaxe de concordância; sintaxe de regência. 
Crase. 
Textos Argumentativos (toda parte de gramática deve ser cobrada dentro do texto). PCN.

Professor Ensino Fundamental Matemática:
Números  e  Operações:  Resolução  de  problemas  envolvendo  os  conjuntos  dos números  naturais,  inteiros,  racionais  e  reais;  Operações 
fundamentais:  adição, subtração, multiplicação e divisão; Potências de expoentes racionais. Radiciação; Múltiplos e divisores, fatoração, 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum no conjunto dos números naturais; Representação decimal dos números racionais e reais. 
Álgebra e Funções. Equações e Inequações do 1o e 2o graus. Sistemas de equações do 1o grau, com duas variáveis; Inequações produto e 
quociente; Razão e Proporção; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem, juros e 
descontos  simples;  Cálculo Algébrico  -  Operações com expressões  algébricas.  Identidades  algébricas  notáveis.  Polinômios.  Operações; 
Funções  -  Funções  do  1o  e  2º  graus.  Raízes.  Estudo  de  sinais.  Gráficos.  Gráfico  de  uma função  real  de  variável  real:  intervalos  de 
crescimento e/ou decrescimento, raízes, pontos de máximo/mínimo e variação de sinais da função; Sistemas lineares - Equações lineares, 
sistemas de equações Resolução de sistemas lineares pelo  método de adição, substituição e escalonamento. Probabilidade e Estatística. 
Noções de análise combinatória e probabilidade - Problemas que podem ser resolvidos via listagens, diagrama de árvore ou pela utilização do 
Princípio Fundamental da Contagem. Probabilidade de um evento em um espaço amostral finito. Tratamento da Informação - Interpretação e 
utilização de dados apresentados em tabelas e/ou gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética, ponderada. Cálculo da Moda e 
mediana Espaço e Forma. Geometria plana - Posição de retas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Polígonos: polígonos regulares,  
perímetro e área: ângulos internos e externos de um polígono;Triângulos: Congruência e semelhança; perímetro e área; Quadriláteros: tipos, 
propriedades, perímetro e área; Circunferência e círculo: propriedades, perímetro e área. Ângulos na circunferência. Relações métricas e 
trigonométricas em triângulos retângulos; Geometria sólida: Volumes de sólidos. Área total e lateral de figuras tridimensionais. Figuras 
tridimensionais  e  suas  planificações.  Raciocínio lógico  matemático.  Matemática  e  Ensino.Educação matemática;  Novas  concepções no 
Ensino aprendizagem em Matemática; Resolução de Problemas; Etnomatemática;  Modelagem Matemática; Atividades Investigativas em 
Matemática; Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática; Informática e Educação Matemática. PCN.
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