
  
EDITAL DE CONCURSO 01/10 - ANEXO IV  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Português (Nível Fundamental Incompleto): Nova Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, 
EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de sílabas. Classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à 
posição da sílaba tônica. Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do 
substantivo e adjetivo.  Tempos e modos do verbo.  

Português (Nível Fundamental Completo): Nova Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, 
EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de sílabas. Classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à 
posição da sílaba tônica.  Classe de palavras (classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do 
substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo.  Crase. Frase e oração: termos principais e 
acessórios da oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e 
Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.  

Português (Nível Médio / Superior): Nova Ortografia. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. 
Classes de palavras e seu emprego.. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e 
adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 
Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões.  

Matemática (Nível Fundamental Incompleto): Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. soma, subtração, 
multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico 
Decimal. Regra de três simples e composta. Problemas envolvendo sistemas de medida de 
comprimento, área, volume e massa.   

 

Matemática (Nível Fundamental Completo): Noções de dobro, triplo, dezena e dúzia. soma, subtração, 
multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico 
Decimal. Regra de três simples e composta. Sistema monetário brasileiro. Porcentagem. Juro simples: 
juros, capital, tempo, taxas e montantes. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, 
área, volume e massa.  Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos. Operações com conjuntos. 
Equações de 1º e 2º Grau. Geometria plana.  

 

Matemática (nível médio): Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum 
e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e 
operações. Expressões numéricas. Equações do 1º e 2º graus. Problemas. Sistemas de medida de 
tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos da 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números 
primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum), Números Racionais e Irracionais 
(reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de ordem e intervalos), 
Operações; Funções: Estudo das Relações, Definição da Função, Funções definidas por fórmulas: 
Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e 
ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinomial do 
1º Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Resoluções de Equações, Inequações e 
Sistemas; Seqüência: Progressão Aritmética e Geométrica; Geometria Plana: Ângulos: Definição, 
Classificação, Unidades e Operações, Feixes de paralelas cortadas por transversais, Teorema de 
Tales e aplicações, Polígonos: Elementos e classificação, Diagonais, soma dos ângulos externos e 
internos, estudo dos quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças, relações métricas dos 
triângulos, Área: polígonos e suas partes; Álgebra: Matrizes, Determinantes, Análise Combinatória; 
Geometria Espacial: Retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, 
pirâmides, prismas, cilindro, cone e esfera(elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo 
Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência (elementos e equações). Números Complexos: 
Operações. Forma algébrica e trigonométrica.  



 
Conhecimentos Gerais (Nível Médio Completo, Técnico e Superior, exceto professores): Geopolítica 

e Economia: Brasil e Mundo. Atualidades Mundiais: Cultura, Esporte, Política e Meio-Ambiente. Focos 
de Tensão Mundial. Minas Gerais: Aspectos históricos, culturais e geopolíticos. Pólos econômicos 
regionais.  

 
Conhecimentos Gerais (Professores): Legislação: Lei Orgânica Municipal. LDB: Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996) e suas emendas.  Didática: A didática e a formação 
profissional do professor; educação: valores e objetivos; aprendizagem: conceito e tipos; tendências 
pedagógicas; tipos de plano de ensino; objetivos de ensino, conteúdos, métodos e técnicas, recursos 
de ensino e avaliação. Ética no Trabalho Docente; Gestão Escolar Participativa; Educação Inclusiva; A 
Construção do Conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade; Concepções de 
Educação e Escola; Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento; Currículo: os diferentes 
paradigmas, fundamentos, conceitos e concepções; Currículo, tempos e espaços escolares; Projeto 
Político Pedagógico: fundamentos, planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação; Lei 
N.º 10.639 de 09 de janeiro de 2003- História e Cultura Afro-Brasileira e Lei N.º 11.645 de 10 de março 
de 2008 – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  

 

Noções de Informática (Nível Fundamental Completo, Médio Completo e Técnico): WINDOWS: 
Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho; 
Trabalho com pasta e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação e cópia de arquivos e 
pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas; Configurações Básicas do Windows: resolução da 
tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela; Windows Explorer. (Será 
tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do Windows 
95). WORD: Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do WORD; Formatação de 
documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal, espaçamento vertical, 
fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc.); Organização do texto em 
listas e colunas; Tabelas; Estilos e Modelos; Cabeçalhos e Rodapés; Configuração de Página (Será 
tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com características a partir do WORD 
97 e EXCEL 97).EXCEL: Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do EXCEL; 
Deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas e colunas; Introdução de números, 
textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa; Principais funções do Excel: 
matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto; Formatação de planilhas: número, 
alinhamento, borda, fonte, padrões; Edição da planilha: operações de copiar, colar, recortar, limpar, 
marcar, etc.; Classificação de dados nas planilhas; Gráficos.(Será tomada como base a versão do 
WORD e EXCEL em Português, com as características a partir do WORD 97 e EXCEL 97). Acesso a 
Redes de Computadores: Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet; Mecanismos 
de cadastramento e acesso às redes: LOGIN, Username, Senha; Protocolos e Serviços de Internet: 
Mail, Http, News; Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos; World Wide Web: 
Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca (Será tomado como base os recursos mais gerais e 
comuns do browser Internet Explorer 5.x ou superior e para correio eletrônico recursos mais comuns do 
Outlook).  

 

QUESTÕES SOBRE AS ATIVIDADES DO CARGO  

Nos cargos com essa matéria o conteúdo programático será baseado nas atribuições dos cargos, 
descritas no Anexo II do Edital do concurso.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

2020 – Advogado 
Direito Constitucional:Parte Doutrinária: Constituição: conceito, objeto, classificações e estrutura; 
supremacia da Constituição; aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Da 
aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada;normas 
programáticas. Controle de constitucionalidade: inconstitucionalidade por ação; inconstitucionalidade 
por omissão; ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, sistemas de controle de constitucionalidade: critérios e modos de exercício do controle 
jurisdicional, sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade. CF: Dos princípios fundamentais: princípios constitucionais; princípios 
constitucionais do estado brasileiro: poder e divisão dos poderes; estado democrático de direito. 
Direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais. 
Garantias constitucionais: garantias constitucionais individuais – princípio da legalidade, princípio da 



 
proteção jurídica, estabilidade dos direitos subjetivos, direitos à segurança, remédios constitucionais; 
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos: garantias dos direitos coletivos; garantias dos 
direitos sociais. Da Organização do Estado: organização político administrativa; da União, dos Estados 
Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração Pública: disposições 
gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes: Poder Legislativo: do processo 
legislativo; da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; 
do Supremo Tribunal Federal; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho: organização e competência. Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência. Das 
Funções Essenciais à Justiça: o Advogado; o Ministério Público; a Advocacia Pública. Da ordem social: 
seguridade social.. Lei orgânica do Município de Uberlândia. Direito Administrativo: Administração 
Pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia. Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécie; 
invalidação; anulação; revogação; convalidação; discricionariedade e vinculação. Controle da 
administração pública: controle administrativo; controle legislativo; controle judiciário. Contratos 
administrativos: conceito; características; peculiaridades; controle; formalização; execução e 
inexecução; contratos de concessão de serviços públicos; contratos de gestão. Licitações: princípios; 
modalidades; dispensa; e inexigibilidade; procedimentos e modalidades. Agentes administrativos: 
investidura e exercício da função pública; regimes jurídicos. Processo Administrativo Municipal: das 
disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados; princípios; da competência; dos 
impedimentos e da suspeição; da motivação; dos prazos. Responsabilidade civil da administração: 
evolução doutrinária e reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções 
penais e civis; improbidade administrativa. Organização administrativa: administração direta e indireta; 
autarquias; fundações; empresas públicas e sociedades de economia mista; agências reguladoras. 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município (Lei Complementar Municipal nº 040/92, 
com as alterações posteriores): das disposições preliminares; do provimento; da vacância; remoção; 
redistribuição; substituição; dos direitos e vantagens. Do regime disciplinar: dos deveres, das 
proibições, da acumulação; das responsabilidades, das penalidades. Lei nº 8.429/92: das disposições 
gerais; dos atos de improbidade administrativa. Lei 8666/93; Lei Complementar 101/01. Direito Civil: 
Lei de Introdução ao Código Civil. Parte Geral: Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, 
capacidade, direitos de personalidade e ausência (01 a 39). Das pessoas jurídicas: disposições gerais; 
Associações e Fundações (40 a 69). Dos Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis 
e consumíveis; dos bens divisíveis; dos bens singulares e coletivos; (79 a 91) dos bens públicos(98 a 
103). Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico: representação, condição, do termo e do encargo. Dos 
defeitos do negócio jurídico: do erro ou ignorância, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e 
da fraude contra credores. Da invalidade do negócio jurídico: dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos, da 
prescrição e decadência.(104 a 211) Das obrigações: das obrigações de dar coisa certa, das 
obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações de não fazer, das obrigações 
alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações solidárias. 233 a 285) Dos 
contratos em geral.(421 a 480) Do Mandato. (653 a 692) Da transação. (840 a 850) Do pagamento 
indevido (876 a 883). Do enriquecimento sem causa.(884 a 886) Responsabilidade Civil (927 a 954). 
Das Sucessões: disposições gerais (1784 a 1790) Direito Consumidor: Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8078/90). Direito Processual Civil: Ação, processo e procedimento. Condições da 
ação e pressupostos processuais, Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais. 
Prazos. Comunicações dos atos. Nulidades, Petição inicial. Valor da causa. Pedido. Resposta. 
Reconvenção. Revelia, Tutela antecipada. Litisconsórcio, assistência e Intervenção de terceiros. 
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência preliminar, saneamento e conciliação. Provas. 
Audiência de instrução e Julgamento. Sentença, Coisa Julgada. Recursos em geral (noções gerais, 
espécies e requisitos de admissibilidade), particularmente os de interposição em primeiro grau. 
Processo cautelar, Noções gerais. Medidas inominadas e procedimentos cautelares específicos. 
Procedimentos especiais. Ações possessórias. Embargos de terceiro. Execução. Títulos executivos. 
Liquidação de sentença. Espécies de execução (arts.612 à 735 do CPC. Mandado de Segurança( Lei 
12016/2009). Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Lei 8437/92. Lei 9494/97. Ação Popular Lei 
4717/65. Ação civil pública (Lei 7347/85) Direito Penal: Dos crimes praticados por particular contra a 
Administração em geral; Dos crimes contra a Administração Pública.    

 

2066 – Agente de Controle de Zoonoses 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, 
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Ética profissional. Principais zoonoses 
transmitidas por animais domésticos e/ou de estimação, peridomésticos, de criação e uso doméstico, 



 
de origem silvestre; meios de transmissão de doenças; medidas preventivas e de controle; uso de 
praguicida em saúde pública; toxidade; equipamentos de proteção; recomendações; higienização.  

 
2059 – Arquiteto 

Urbanismo e Meio Ambiente - Conceito de Meio Ambiente. A evolução do pensamento ecológico. A 
crítica ecológica. Meio ambiente e desenvolvimento – o desafio urbano, a degradação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e planejamento. A política municipal de meio ambiente. A 
qualidade ambiental nas cidades. Meio ambiente e desenho urbano. Planejamento Urbano e Regional - 
O Planejamento Urbano e Regional. Conceitos básicos; visão interdisciplinar e interfaces com o 
Urbanismo. Evolução do Planejamento Urbano e Regional, aspectos metodológicos e processuais. Os 
diferentes objetivos e principais enfoques. Os níveis e escalas urbanas e regionais. A Política Urbana e 
Regional assim como as demais políticas urbanas setoriais. As teorias de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano e Regional. Planos de Desenvolvimento Urbano e Regional. Legislação 
Urbana - Código de Obras (Edifício), Plano Diretor, Uso e Parcelamento do Solo. Etapas de um Projeto 
de Arquitetura - Estudo Preliminar, Ante-Projeto, Projeto Executivo, Detalhamentos, Especificações, 
Coberturas, Detalhamento de Esquadrias. Sistemas Elétricos - Instalações elétricas prediais; 
Tecnologia executiva de instalação elétrica; Cálculo da demanda. Sistemas Hidro-Sanitário Predial - 
Noções de grandezas hidráulicas; sistemas de abastecimento: instalações prediais de água potável 
(fria), água quente, preventivas contra incêndio; materiais, equipamentos e tecnologia executiva; 
projeto, desenho e dimensionamento. Instalações prediais de esgoto sanitário e pluvial; sistemas de 
esgotamento em áreas desprovidas de rede pública: fossa séptica, filtro anaeróbico, sumidouro, valas 
de infiltração e filtração; lixo predial; instalações de gás; materiais, equipamentos e tecnologia 
executiva; projeto, desenho e dimensionamento. Noções de Redes Elétricas -; infra - estrutura urbana; 
materiais, equipamentos e tecnologia executiva. Tecnologia da Construção - Classificação dos 
materiais, normalização, características físicas e mecânicas dos materiais, métodos de ensaios, 
tratamento estatístico dos resultados dos ensaios, pedras, argilas e produtos cerâmicos, madeiras, 
polímeros, tintas, aglomerantes, agregados e adesivos, vidros. Processos construtivos tradicionais, 
novos e evoluídos, obra como produto industrial, obras brutas e de acabamento, implantação e 
organização dos canteiros, argamassas e concretos, centrais de produção, infra-estrutura, supra-
estrutura, alvenarias e painéis, referências para acabamento, cobertura, impermeabilizações. Obras de 
acabamento, revestimentos internos e externos, soleiras e peitoris, esquadrias (guarnições, folhas e 
ferragens), pinturas, sistemas de fachadas, equipamentos incorporados e serviços, identificação e 
seleção de sistemas construtivos: artesanal, manufaturado e industrializado, eficiência total (custo e 
qualidade). Conforto Ambiental - Energia e arquitetura; noções de conforto térmico e de ventilação 
natural; higrotermia, ar e água; trocas de calor; radiação solar direta, difusa e global; escolha de 
localização e implantação de edificações; noções de iluminação natural e artificial; noções de acústica; 
a propagação do som (ondas mecânicas) no ar. Conforto Térmico e Lumínico - Conforto térmico 
ambiental (cargas térmicas internas e externas), técnicas para redução de carga térmica em 
edificações; Iluminação eficiente em edificações, Grandezas e Unidades utilizadas; Tecnologias e 
Equipamentos de Iluminação; Projetos Eficientes de Iluminação.  

 

2021 – Arquivista 
Fundamentos de arquivologia. Terminologia arquivística. Ciclo vital dos documentos e Teoria das três 
Idades. Natureza, espécie, tipologia e suporte físico. Arranjo e descrição de documentos. Princípios. 
Normas: ISAD (G) e NOBRADE. Instrumentos de pesquisas. Política e legislação de acesso aos 
documentos. Gestão de documentos: protocolo, recebimento; classificação; registro; tramitação e 
expedição de documentos. Produção, utilização e destinação de documentos. Códigos, planos de 
classificação de documentos e Tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo. 
Sistema e métodos de arquivamento. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos. 
Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: política, planejamento e 
técnicas. Digitalização e microfilmagem aplicada aos arquivos. Legislação arquivística federal 
Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ . Diplomática e Tipologia Documental. 
Informática: Internet – navegação básica (Internet Explorer e Mozilla Firefox), hyperlinks, acesso a 
páginas eletrônicas (URL), utilização de ferramentas de busca (Google, Yahoo, Alta Vista, Cull e 
outros). Serviços Web: transferências de arquivos (download e upload); correiro eletrônico (Webmail e 
programas cliente); ferramentas de bate-papo. Segurança: conceitos de vírus, spam, certificados de 
segurança; acesso a sites seguros. Cuidados e prevenções: antivírus, antispam. Hardware: conceitos 
básicos dos componentes de um computador; dispositivos de entrada e saída; novos dispositivos de 
armazenamento. Sistema operacional Windows: conceitos básicos de operação com arquivos, pastas, 
atalhos. Ambientes de Rede: compartilhamento de arquivos em rede, conexões de rede, impressão 
remota de arquivos. Aplicativos no ambiente Windows: abrir e salvar documentos, configuração do 
leiaute de página, inserção de figuras, tabelas e objetos, teclas de atalho, formatação e impressão de 



 
arquivos. Editor de Texto: conceitos e operações básicas, edição e formatação de documentos, 
inserção de cabeçalhos, rodapés e numeração de páginas, uso de estilos de formatação, corretores 
ortográficos e gramátical, proteção de documentos. Editor de planilhas eletrônicas: conceitos e 
operações básicas, conceitos de células, linhas e colunas, elaboraçãode planilhas, cálculos usando 
fórmulas e funções, classificação de dados, inserção de gráficos, formatação de tabelas. Editor de 
apresentação: operações e conceitos básicos, formatação de apresentações, inserção de slide mestre, 
inserção de figuras e objetos, apresentação de slides.   

 

2139 – Assistente Social 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-políticos. O espaço ocupacional 
e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto 
conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. 
O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. 
As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas 
ONG. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção 
e a elaboração de planos, programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as 
novas exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos 
e metodológicos do Serviço Social; O Estado e a sociedade civil perante o Eca  (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).  

 

2006 – Assistente Administrativo 
Administração de pessoal e recursos humanos: as organizações e as pessoas que nelas trabalham; 
funções gerais e atividades de rotina. Qualidade em prestação de serviços: as dimensões da qualidade 
pessoal e profissional; fatores que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica e 
qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas. 
Administração financeira: objetivo, funções e estrutura Controle orçamentário (planilhas), Regime de 
Caixa e competência, Débito e Crédito, Razão, Classificação de contas, Juros simples e compostos, 
(cálculos), descontos. Almoxarifado: operações de almoxarifado; manutenção, planejamento, controle, 
movimentação de estoques; localização, organização, classificação e codificação de mercadorias e/ou 
materiais; inventário (de materiais e físico); armazenamento e movimentação de mercadorias e/ou 
materiais. Arquivo e Protocolo: arquivo e sua documentação; organização de um arquivo; técnicas e 
métodos de arquivamento; modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros 
informatizados. Redação Oficial – Atos Administrativos: Ofício, Memorando, Requerimento, etc. Formas 
de Tratamento na Redação Oficial.  

 

2022 – Bibliotecário 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: teorias, conceitos e definições; Biblioteca: 
planejamento, organização e administração; Acervo e Coleções; Normas de Documentação; Processos 
técnicos: Preservação, Registro, Catalogação, (MARC 21), Classificação, indexação, Controle 
Bibliográfico e Conservação; Recuperação da Informação; Gestão da Informação e do Conhecimento; 
Serviço de Referência e Informação; Estudo de Usuário; Biblioteca e Sociedade; Tecnologia da 
Informação.  

 

2140 – Biólogo 
Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. 
Recursos hídricos, conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. 
Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico. Genética geral. Biofísica. Fisiologia vegetal. 
Inventário Florístico e Faunístico. Microbiologia. Evolução. Conservação de recursos naturais. 
Biogeografia. Fisiologia animal. Ecologia. Ecofisiologia vegetal. Ecologia de populações. Manejo de 
fauna. Aqüicultura. Monitoramento ambiental. Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros e 
oceânicos. Ecotoxicologia. Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. Ensaios de toxicidade de 
efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com organismos de diversos níveis tróficos. Avaliação de 
impactos ambientais. Valoração de danos ambientais. Monitoramento limnológico de reservatórios.  

 

2023 – Contador 
CONTABILIDADE GERAL: a) A Escrituração Contábil: As contas, as partidas simples e as partidas 
dobradas. As variações patrimoniais. Os livros contábeis. As contas de receitas, despesas e custos. As 
contas de compensação. A equação patrimonial básica. O regime de caixa e o de competência. Os 
lançamentos e suas retificações. b) Os registros contábeis na constituição de entidades. Os tipos de 
entidades. A constituição do capital. A subscrição e a integralização do capital, no caso de sociedades 
anônimas. A realização de capital com bens e direitos. As despesas de constituição. c) Os registros das 
operações típicas de uma empresa. Compras e vendas. Movimentação de estoques. Custo com pessoal, 



 
serviços de terceiros, prêmios de seguros, tributos, amortizações, depreciações e exaustões. Operações 
financeiras, de empréstimos e de descontos. Lançamentos de destinação do resultado. d) Medidas 
preliminares à elaboração de balanços. O balancete de verificação. As conciliações e retificações de saldos 
de contas. As provisões e os diferimentos. O inventário de mercadorias e de materiais. Os créditos de 
liquidação duvidosa. e) A avaliação dos ativos e passivos. A avaliação e a escrituração pelo custo de 
aquisição. A correção monetária. As reavaliações. A avaliação de investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial. As empresas coligadas e controladas. f) A elaboração das demonstrações contábeis. O Balanço 
Patrimonial e as suas notas explicativas. A apuração do resultado e a Demonstração do Resultado do 
Exercício. A Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. A Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Liquido. A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. A Demonstração de Fluxo de 
Caixa. A consolidação de balanços. g) Os registros contábeis na reestruturação de empresas. 
Características principais das incorporações, fusões e cisões de empresas. Os registros contábeis 
correspondentes. CONTABILIDADE DE CUSTOS: a) Elementos conceituais. O fluxo de valores no ciclo 
operacional interno das entidades. A inserção da Contabilidade de Custos na contabilidade e sua obediência 
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. A diferenciação entre os custos e as despesas. O conceito 
de portador dos custos. O relacionamento da Contabilidade de Custos com a Contabilidade Financeira. 
Apuração de custos de mercadorias, produtos e serviços vendidos. b) As possíveis classificações dos 
custos. As espécies de custos. Os custos e o grau de ocupação da empresa. O princípio da causação e os 
custos diretos e indiretos. Os custos necessários e desnecessários. c) Os objetivos da Contabilidade de 
Custos. A apreensão das variações patrimoniais havidas e a avaliação dos estoques de produtos e serviços. 
Os preços de venda e o resultado dos produtos e/ou serviços. O controle da economicidade das operações. 
A análise de alternativas quanto aos produtos e processos de produção, administração e comercialização. d) 
Caracterização dos sistemas de custeamento. O grau de respeito à causação: os custos diretos e indiretos. 
As classes de valores utilizados: reais, padronizados, projetados ou simulados. A consideração ao grau de 
ocupação da entidade: os custos fixos e variáveis. A formalização dos registros: o monismo e o dualismo; as 
contas espelhadas. e) Os principais sistemas de custeamento. Conceituação e características dos principais 
sistemas de custeamento. O custeio por absorção e suas principais modalidades, especialmente quanto ao 
tratamento dos custos indiretos. O custeio-padrão. O custeio direto ou variável e o custeio marginal. O custo-
meta. O custeio baseado por atividades. O custeio padrão. A integração dos registros de custos à 
escrituração contábil.  f) O controle da produção e os custos. As relações entre o controle de produção e a 
Contabilidade de Custos. Os tipos de produção e o controle por processo e por lote. Os co-produtos e os 
subprodutos. As sobras e os resíduos de materiais. g) A apropriação dos custos aos portadores finais. A 
apropriação dos custos diretos (materiais, mão-de-obra e outros) aos portadores finais, os produtos ou 
serviços. As modalidades de apropriação dos custos indiretos. As técnicas de apropriação diante dos 
objetivos da Contabilidade de Custos. CONTABILIDADE GERENCIAL: a) Conteúdo da Contabilidade 
Gerencial. A Contabilidade Gerencial como parte da Contabilidade. O fornecimento de informações e de 
subsídios para a tomada de decisões. As decisões de caráter corrente e as de natureza estratégica. As 
avaliações de desempenho. b) As análises alicerçadas no grau de ocupação da entidade. A formação de 
resultado diante do comportamento dos custos fixos e variáveis. A margem de contribuição por produto, 
cliente, modalidade de venda, local. O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Analise da 
relação Custo-Volume-Lucro.  c) A gestão dos custos. O problema dos custos necessários e desnecessários. 
O gerenciamento dos custos diante da estratégia da entidade. Análise do Custo Diferencial. Análise dos 
Custos de Distribuição. Sistema de custeio baseado em atividades e sua análise. A cadeia de valores como 
centro da análise e da avaliação dos custos. d) As demonstrações contábeis na avaliação de desempenho. A 
estrutura do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados diante da análise. O uso de quocientes e de 
índices e suas interpretações. As análises de liquidez, da rotação de valores, do grau de imobilização do 
capital próprio, da margem de garantia do capital de terceiros, da rentabilidade sobre vendas e dos capitais 
próprios, do volume de capital de giro próprio. A comparabilidade da análise de balanço com a análise 
setorial. A análise da composição dos custos e das receitas. A alavancagem operacional e financeira. 
Análise de riscos operacionais e financeiros. e) A avaliação de empresas. A reavaliação dos ativos e do 
patrimônio líquido. O fluxo de caixa descontado. O retorno de investimento. A análise de produtividade e 
economicidade. f) O orçamento e o processo decisório. Características, conceitos, funções, tipos, dos 
orçamentos responsabilidade e controle gerencial. Sistemas de custeios utilizados para gestão e decisão em 
orçamentos. Processos de decisão. TEORIA DA CONTABILIDADE: a) A Contabilidade. Conceito e 
objetivos. Os diversos ramos aplicados da Contabilidade. Os profissionais e os usuários. Evolução histórica 
da Contabilidade. b) Os Princípios Fundamentais de Contabilidade. Os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade como essência das doutrinas contábeis aceitas e base das Normas Brasileiras de 
Contabilidade. Conteúdo da Resolução CFC nº 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e Resoluções CFC nos 774/94 e 900/01, que aprovam o Apêndice à primeira resolução e 
possíveis alterações e inclusões até sessenta dias antes da realização do Exame. c) As escolas ou doutrinas 
na história da Contabilidade. A história da Contabilidade até a época do surgimento das partidas dobradas. 
As partidas dobradas e o período pré-científico. O período científico na Contabilidade: o materialismo, o 
personalismo, o controlismo e o neocontismo, o reditualismo, o aziendalismo e o patrimonialismo. d) Normas 
Brasileiras de Contabilidade. Resoluções pertinentes do CFC. Estrutura – O sistema de Normas Brasileiras 
de Contabilidade. As Normas Técnicas, as Profissionais e as suas respectivas Interpretações Técnicas. 
Possíveis alterações ocorridas ou inclusões até sessenta dias antes da realização do Exame. Orçamento 



 
Empresarial: Aspectos Gerais do Processo Orçamentário; Orçamento Operacional; Orçamento de 
Investimentos; Orçamento de Caixa; Demonstrações Contábeis Projetadas; Análise do Orçamento Integrado. 
Matemática Financeira: Porcentagem; Juros Simples; Descontos Simples; Juros Compostos; Descontos 
Compostos; Estudo de Taxas; Inflação; Equivalência de Capitais; Rendas Certas (Antecipada, Postecipada, 
Diferida, Perpétua, etc.) Empréstimos, Leasing e outras modalidades de financiamentos; Planos de 
Amortização (Tabela Price, SAC, SAA, SACRE e outros); Análise de Investimentos: Taxa Interna de Retorno 
e Valor Presente Líquido.  CONTABILIDADE PÚBLICA: a) Conceito, campo de aplicação, objeto e regime. 
b) Legislação básica (Lei n.º 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000. c) Receita e despesa pública. 
Receitas e despesas orçamentárias: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e despesas 
extra-orçamentárias: conceito. d) Variações patrimoniais: interferências, mutações, superveniências e 
insubsistências. e) Sistemas de contas: financeiro, orçamentário, patrimonial e compensação. Escrituração 
contábil no setor público: registro das principais operações típicas.  f) Balanços financeiro, patrimonial, 
orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei n.º 4.320/64. g) NBCASP - Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), Conselho Federal de Contabilidade. 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: a) Orçamento Público: conceitos e princípios 
orçamentários. b)Orçamento segundo a Constituição de 1988: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Financeiras - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. c)Classificação econômica da Receita 
e da Despesa pública. d)Conceito e estágios da Receita e da Despesa pública.   

 

2054 – Desenhista  
Conhecimento básico em informática (Word. Excel).  AutoCad R13 e R14 (desenho em 2D e 3D). 
Aplicativo Arqi3D.  Desenho de projetos: arquitetônico, elétrico, hidro-sanitário, estrutural, topográfico e 
atualização do mapa do Município.  Desenhos: geração de planta baixa, cortes, perspectivas, fachadas, 
imagens renderizadas, adição de luzes, criação de cenas a partir do modelo 3D (Arqui3D; configuração 
do espaço do papel; criação e alteração da escala de viewports;  tamanho e escala de desenhos de 
viewports;  referências externas a outros desenhos; criação e adição de blocos e atributos; geração de 
arquivos de plotagem (plt) e plotagem dos arquivos a partir do ambiente MS-DOS; confecção de 
projetos utilizando-se coordenadas absolutas e polares. Código de Obras do município.  

 

2090 – Educador Infantil  
Concepções de educação e escola. O papel social da educação infantil: Educar e cuidar.  
Características físicas, psicossociais e cognitivas da criança de zero a seis anos. O cuidado com os 
bebês: alimentação, higienização e repouso.  Direitos da infância e relação creche Família. Educação 
inclusiva. Princípios que fundamentam a prática na educação infantil. Pedagogia da infância: 
dimensões humanas. A construção de identidades nas interações. Função social da escola e 
compromisso social do educador. A ludicidade como dimensão humana. A arte como fundamento da 
educação.  A construção de comportamentos leitores: a importância das histórias lidas e contadas para 
crianças pequenas. LEGISLAÇÃO: Noções de Legislação Federal – Constituição da República 
Federativa do Brasil – artigos 205 a 214; Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 – Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências; Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 – estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Resolução CNE/CEB nº 
05, de 17 de dezembro de 2009 – institui as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.   

   

2061 – Engenheiro Agrônomo 
Os solos de Minas Gerais – Classificação, morfologia e gênese. Características  e propriedades 
químicas, físicas e biológicas.  Aptidão agrícola dos solos. Classes de uso dos solos. Planejamento e 
práticas conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e 
adubação.Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos.Clima. Variáveis 
climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Produção vegetal.  As principais culturas de 
Minas Gerais. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. A horticultura: principais culturas, principais 
culturas e práticas culturais. Hidráulica Agrícola. Princípios fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu 
dimensionamento.Barragens de terra: Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-
planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação.Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos e 
suas características. Barragens de terra: características construtivas, dimensionamento das estruturas 
componentes, enrocamento, maciço, comporta, vertedouro. Bacias hidrográficas e hidráulicas. 
Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina,ovina, suína e avícola. Nutrição 
animal: fundamentos. Alimentos concentrados e volumosos. Exigências nutricionais das diversas 
explorações zootécnicas. A Aqüicultura. Agroecologia.  Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola e 
regiões agroecológicas de Minas Gerais. Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e 
metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Herbicidas: conceito e 
características gerais, princípios ativos. Máquinas Agrícolas: tipos, manutenção, utilização, regulagem.  

 



 
2060 – Engenheiro Civil  

Programação de obras; Orçamento e composição de custos ; Planejamento; Projeto e execução de 
obras civis; Topografia e terraplenagem; locação de obra; Canteiro de obras; proteção e segurança; 
Fundações; Escavações; Formas; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabricadas; Controle tecnológico; 
Argamassas; Instalações prediais; Alvenarias e revestimentos; Esquadrias; Coberturas; Pisos; 
Impermeabilização; Segurança e higiene do trabalho; Ensaios de recebimento da obra; Desenho 
técnico; Materiais de construção civil; Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; Aço; Madeira; 
Materiais cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes; Mecânica dos solos; Origem e formação dos solos; 
Índices físicos; Caracterização e propriedades dos solos; Pressões nos solos; Prospecção geotécnica; 
Percolação nos solos; Compactação dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques; 
Resistência ao cisalhamento dos solos; Empuxos de terra; estabilidade de taludes; estabilidade das 
fundações; Resistência dos materiais; Análise de tensões; Flexão simples; flexão composta; torção; 
cisalhamento e flambagem; Análise estrutural; Esforços em uma seção; Relação entre esforços; Apoio 
e vínculos; Diagrama de esforços; Estudos das estruturas isostáticas; deformações e deslocamentos; 
linhas de influência; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos 
apoios; Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de 
Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas; Dimensionamento do concreto armado; 
Características mecânicas do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de 
armação; Dimensionamento de seções retangulares sob flexão; Dimensionamento de seções T.; Peças 
de concreto armado submetidas a torção; Detalhamento de armação em concreto armado; Instalações 
prediais; Instalações elétricas; Instalações hidráulicas; Instalações de esgoto; Instalações de telefone e 
instalações especiais; Estruturas de aço; Estruturas de madeira; Fiscalização; Acompanhamento da 
aplicação de recursos (medições, emissão de fatura, etc.); Controle de materiais; Controle de execução 
de obras e serviços; Documentação da obra; Hidráulica Aplicada; Hidrostática; Hidrocinemática; 
Hidrodinâmica; Escoamentos: continuidade; Singularidades; Condutos livres e sob pressão; Bombas e 
turbinas; Energia hidráulica; Hidrologia Aplicada; Água na natureza: ciclo hidrológico; Bacia 
hidrográfica; Pluviologia: evaporação, infiltração; Água no solo: aqüíferos; Fluviologia; Hidrometria; 
Transporte sólido; Reservatórios de regularização; Modelos de simulação; Aproveitamentos 
Hidrelétricos; Planejamento energético brasileiro; Estudos hidrológicos: demanda de energia, séries 
temporais, transposição de vazões; Seleção de locais; Projeto básico, projeto executivo; Noções de 
máquinas hidráulicas; Funcionamento de turbinas; Aspectos de aproveitamentos hidrelétricos: 
localização, dimensionamento; Construção: Barragem. Reservatório. Tomada d'água. Adução. Casa de 
força; Geração; Mercado: tarifa; Legislação; Empreendimentos Hidráulicos; Custos; benefícios; taxas; 
tarifas; Aproveitamentos integrados; Modelos físicos e matemáticos; Água como recurso natural; 
Sistemas hidráulicos na Engenharia Civil: custo, benefício; taxas; tarifas; Viabilidade política, técnica, 
econômica, financeira; Planejamento; Organização: administração e gerenciamento; Patologia das 
obras de engenharia civil; Engenharia de avaliações; Laudos de avaliação; Licitações e contratos da 
Administração Pública (Lei n.º 8.666/93); Estradas; Projeto geométrico; Estrutura dos pavimentos; 
Saneamento básico; Tratamento de água e esgoto; Noções de barragens, açudes e reservatórios.   

2060 – Engenheiro Mecânico  
Matemática; Cálculo diferencial e integral; Equações diferenciais ordinárias; Operadores diferenciais; 
Álgebra linear: espaços vetoriais de dimensão finita, transformações lineares, matrizes e 
determinantes, produto escalar e produto vetorial; Física; Solução de problemas enfocando a estática e 
a dinâmica de corpos rígidos; Termodinâmica; Estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas;  
Primeira lei e a conservação de energia; Segunda lei aplicada a ciclos e processos; Gases perfeitos; 
Ciclos teóricos de geração de potência e refrigeração; Mecânica dos fluidos; Propriedades e natureza 
dos fluidos; Hidrostática; Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos; Análise dimensional e 
relações de semelhança; Escoamento em tubulações; Noções de escoamento compressível em 
bocais; Transmissão do calor; Fundamentos e mecanismos de transferência de calor; Abordagem 
elementar dos processos de condução, convecção e radiação; Princípios de operação dos trocadores 
de calor; Resistência dos materiais; Tração e compressão entre os limites elásticos; Análise das 
tensões e deformações; Estado plano de tensões; Força cortante e momento fletor; 
Tensões/deformações em vigas carregadas transversalmente; Problemas de flexão estaticamente 
indeterminados; Torção e momento torsor; Momento de inércia das figuras planas; Máquinas de fluxo; 
Princípios de funcionamento e operação de ventiladores, bombas centrífugas, compressores 
alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais, turbinas a vapor e a gás; Aspectos 
termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos por essas máquinas; Influência das 
condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas e cálculo de 
potência de operação; Ciclos de geração de potência; Conceitos práticos relativos aos ciclos de 
Rankine e Brayton; Balanço energético e cálculo de eficiência do ciclo; Principais fatores da perda de 
eficiência; Equipamentos auxiliares para implementação desses ciclos; Seleção de materiais; Fatores 



 
gerais de influência na seleção de materiais; Principais materiais metálicos e não-metálicos de uso 
industrial e respectivas indicações e contra-indicações ao uso; Propriedades mecânicas dos materiais; 
Ligas ferro-carbono; Tratamentos térmicos; Mecanismos para aumento da resistência mecânica e 
tenacidade dos aços-carbonos; Controle automático; Princípios do controle automático de processos; 
Estruturas de controle em feedback;  Conceitos de erro, overshoot, estabilidade; Sistemas lineares e 
respectiva representação através de transformadas de Laplace. Noções de eletricidade básica e 
segurança em instalações energizadas.   

2094 – Especialista em Educação – Orientador Educacional – Área de atuação: Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

As funções e as práticas do trabalho de orientação educacional; Pesquisa em Educação; Fundamentos 
Biopsicológicos da Educação; Concepção de Infância e Adolescência; Concepção de Educação e 
Implicações Metodológicas; Sociologia da Educação; Educação e Política; História da Educação e da 
Pedagogia; História da Educação no Brasil; Interação Social e Desenvolvimento Humano: O papel da Escola; 
Educação de Adultos no Brasil;   Introdução à Educação Especial;   Didática Geral; Planejamento; 
Tecnologia da informação e comunicação na Educação; Organização, estrutura e funcionamento da 
Educação Básica; Gestão da escola; Organização curricular e práticas pedagógicas; Projeto Político 
Pedagógico; Filosofia da Educação. Avaliação educacional; Psicologia da Educação; Dificuldades de 
aprendizagem; Inclusão/exclusão escolar; Regimento escolar; Diretrizes Curriculares Nacionais e suas 
atualizações; Resolução CNE/CEB nº 03/2005. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e suas emendas. Lei nº 8.069, de 13/71990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e suas atualizações; Legislação pertinente ao cargo.   

2094 – Especialista em Educação – Inspetor Escolar – Área de atuação: Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

As funções e as práticas do trabalho de inspeção escolar. Pesquisa em Educação.  Fundamentos 
Biopsicológicos da Educação. Concepção de infância e Adolescência; Concepção de Educação e 
Implicações Metodológicas; Sociologia da Educação. Educação e Política. História da Educação e da 
Pedagogia. História da Educação no Brasil. Interação Social e Desenvolvimento Humano: O papel da Escola. 
Educação de Adultos no Brasil. Introdução à Educação Especial. Didática Geral. Planejamento. Tecnologia 
da informação e comunicação na Educação. Organização, estrutura e funcionamento da Educação 
Básica. Gestão da escola. Organização curricular e práticas pedagógicas. Projeto Político Pedagógico. 
Filosofia da Educação. Avaliação educacional. Psicologia da Educação. Dificuldades de aprendizagem.  
Inclusão/exclusão escolar. Documentação e escrituração escolar. Matrícula e transferência escolar. 
Autorização e funcionamento de instituição de educação básica. Regimento escolar. Diretrizes 
Curriculares Nacionais e suas atualizações. Resolução CNE/CEB nº 03/2005. Lei nº 9.394, de 
20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e suas emendas. Lei nº 8.069, de 13/71990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e suas atualizações. Legislação pertinente ao cargo.  

 

2094 – Especialista em Educação – Supervisor Escolar – Área de atuação: Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

As funções e as práticas do trabalho de Supervisão Escolar; Pesquisa em Educação;  Fundamentos 
Biopsicológicos da Educação; Concepção de Infância e Adolescência; Concepção de Educação e 
Implicações Metodológicas; Sociologia da Educação; Educação e Política; História da Educação e da 
Pedagogia; História da Educação no Brasil. Interação Social e Desenvolvimento Humano: O papel da Escola; 
Educação de Adultos no Brasil;   Introdução à Educação Especial;  Didática Geral; Planejamento; Tecnologia 
da informação e comunicação na Educação; Organização, estrutura e funcionamento da Educação 
Básica; Gestão da escola; Organização curricular e práticas pedagógicas; Projeto Político Pedagógico; 
Filosofia da Educação; Avaliação educacional; Psicologia da Educação; Dificuldades de aprendizagem; 
Inclusão/exclusão escolar; Regimento escolar; Diretrizes Curriculares Nacionais e suas atualizações; 
Resolução CNE/CEB nº 03/2005. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, e suas emendas. Lei nº 8.069, de 13/71990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e suas 
atualizações; Legislação pertinente ao cargo.  

 

2175 – Farmacêutico / Bioquímico 
Saúde Pública: As diretrizes e princípios do Sistema de Saúde no Brasil - SUS na organização das 
ações e serviços profissionais. As políticas de saúde no Brasil. Vigilância Sanitária.  Portaria 344/98. 
Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos. Dispensação de medicamentos. A 
Organização Jurídica da Profissão Farmacêutica.  Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. 
Funções da farmácia hospitalar. Funções clínicas. Atenção farmacêutica. Farmácia Clinica. Seleção de 
medicamentos, germicidas e correlatos. Sistemas de Distribuição de medicamentos em Farmácia 
Hospitalar. Garantia de qualidade e a Farmácia Hospitalar. Classificação dos medicamentos. Formas 



 
farmacêuticas sólidas: pós, granulados, cápsulas. Formas farmacêuticas líquidas: soluções, soluções 
extrativas vegetais. Soluções oftálmicas. Suspensões. O Farmacêutico e o controle de infecção 
hospitalar. Farmacotécnica hospitalar. Anvisa RDC número 210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União 
em 4.08.03.  

 
2177– Fisioterapeuta 

Propedêutica fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes dolorosas, osteoartrite, 
osteopenias, artrites microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas doenças inflamatórias 
do tecido conjuntivo. Fisioterapia ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico nas 
Alterações posturais e deformidades angulares dos MMII; Lesões traumáticas e artroplastias dos 
MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles do joelho; Fisioterapia nas 
sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento fisioterapêutico nas lesões 
teciduais. Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria);  Oxigenoterapia e 
aerossolterapia; Terapia desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias 
abdominais e torácicas; Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; 
Introdução à ventilação mecânica; Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: 
Adaptações cardiovasculares ao exercício físico; Ergometria e análise de testes ergométricos; 
Reabilitação precoce do paciente infartado e pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas 
arteriopatias e venopatias; Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia nas linfopatias dos 
membros inferiores; Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva: Treinamento 
de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas; 
Fisioterapia desportiva em atletas com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento 
neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias musculares; 
Fisioterapia na espinha bífida; Fisioterapia nas lesões encefálicas adquiridas; Estimulação psicomotora 
precoce; Síndrome de Down; Poliomielite; Pé torto congênito; Má formação congênita; Luxação 
congênita do quadril; Lesões do plexo braquial; Facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) – 
Kabat Knott-Voss; Método neuroevolutivo – Bobath; Facilitação central – Brunnstrom; Estimulação 
periférica cutânea – Rood; Hidroterapia no paciente neurológico; Hemiplegias nos A.V.C.s; Lesões 
medulares: traumáticas e não traumáticas; Traumatismos crânio-encefálicos (TCEs); Neuropatias 
periféricas - Polineuropatias (infecciosa – Síndrome de Güillian Barre; alcoólica; tóxica; metabólica) 
Paralisia facial periférica e Lesões isoladas dos nervos periféricos (radial, ulnar, ciático poplíteo 
externo); Distúrbios cerebelares: ataxia; Doenças degenerativas: síndrome de Parkinson, esclerose 
múltipla e doença de Alzheimer; Tumores cerebrais; Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). 
Fisioterapia em Ginecologia: Fisioterapia nas síndromes menstruais; Reeducação perineal; Fisioterapia 
em cirurgia ginecológica; Fisioterapia na paciente mastectomizada; Exercício terapêutico e atividade 
física na gestação; Fisioterapia no pré-natal; Fisioterapia na gestação de risco; Atuação fisioterapêutica 
no pré-parto; Fisioterapia no puerpério. Fisioterapia em Ginecologia: Teorias do envelhecimento; 
Alterações biológicas do idoso; Principais distúrbios dos sistemas orgânicos e imunológico do idoso; 
Fisioterapia na doença de Parkinson; Fisioterapia na doença de Alzheimer; Fisioterapia na esclerose 
múltipla; Fisioterapia na atacia de Friedrich; Fisioterapia na doença de Dick; Fisioterapia na Coreia de 
Huntington; Fisioterapia na neuropatia diabética.   

 

2026 – Geógrafo 
UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E PLANETA TERRA: Elementos de Astronomia: planeta Terra 
(características e movimentos). Orientação: formas de orientação; pontos de orientação; coordenadas 
geográficas; cartografia. Formação e Constituição da Terra: rochas; solo; formas de relevo; agentes 
modificadores do relevo (forças internas e forças externas). Recursos Hídricos. Atmosfera e Clima: 
camadas da atmosfera; composição do ar; tempo e clima; tipos climáticos. Formações Vegetais: climas 
e paisagens vegetais; formações arbóreas; formações campestres; formações de alagadiços. 
Demografia: características da população do Brasil; população absoluta e relativa; estrutura etária; 
população e atividades econômicas; movimentos populacionais; urbanização. Recursos Naturais: 
recursos renováveis e não-renováveis; agricultura e sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva e 
intensiva, fontes de energia. GEOGRAFIA DO BRASIL – Organização do Espaço Brasileiro: formação 
do território; o Brasil na América do Sul; elementos naturais; sociedade e economia 
(subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). População Brasileira das regiões sul e centro-
oeste: elementos formadores; migrações; concentrações populacionais; aspectos naturais; ocupação; 
população; atividades econômicas; transportes. GEOPROCESSAMENTO - Geodésia Geométrica: 
Elipóide, Coordenadas e Referenciais Geodésicos (Datum); Geodésia Espacial e Métodos de 
Posicionamento: Posicionamento por Satélites (GNSS). Posicionamento Geodésico. Metodologias de 
Posicionamento Geodésico Convencional. Sistemas de Referenciais Geodésicos de concepção 
Clássica; Cartografia: Projeções Cartográficas. Convergência Meridiana, Declinação Magnética e 
Azimutes (Plano, Geodésico e Magnético); Fotogrametria: Vôo Fotogramétrico. Aerotriangulação e 



 
Restituição; Sensoriamento Remoto: Características, Aplicações dos Principais Sensores e Correções 
Aplicadas às Imagens; Cartografia Digital: Sistemas de Informações Geográficas, Tipos de Dados 
(Vetorial e Matricial), Modelos de SIG (Dual e Orientado a Objetos) e Banco de Dados Geográficos.  

  
2091 – Instrutor de Língua de Sinais 

Histórico da surdez; cultura/identidade da pessoa surda; aspectos gramaticais e lexicais da libras, o 
papel do intérprete de libras; técnicas de interpretação: libras x português, português x libras. Código 
de ética do intérprete de libras. Legislação sobre a acessibilidade dos surdos e oficialização da Libras 
(língua brasileira de sinais)Código de ética de Intérprete de Língua de sinais. Abordagens Educacionais 
na Educação de surdos: Oralismo, Comunicação Total e Bilingüismo. Análise Crítica das Filosofias 
Educacionais para Surdos.História da Educação para Surdos.O Processo da Integração Educacional 
do Surdo.Línguas de Sinais: o estabelecimento nominal, sistema de pronomilização e concordância 
verbal. Aquisição da linguagem em crianças surdas. Aquisição da L2. O intérprete da Língua de Sinais: 
conceituação, requisitos, tipos e utilização dos serviços prestados. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do adolescente: Lei nº 8069/90. Circular 
nº 277 de 8 de maio de 1996, do Ministério da Educação. Portaria nº 1793/94, do Ministério da 
Educação- Sugestão de Estratégias  

 

2092 – Intérprete de Língua de Sinais 
Histórico da surdez; cultura/identidade da pessoa surda; aspectos gramaticais e lexicais da libras, 
classificadores; didática do ensino de libras. Legislação sobre a acessibilidade dos surdos e 
oficialização da Libras (língua brasileira de sinais)Código de ética de Intérprete de Língua de sinais. 
Abordagens Educacionais na Educação de surdos: Oralismo, Comunicação Total e Bilingüismo. 
Análise Crítica das Filosofias Educacionais para Surdos.História da Educação para Surdos.O Processo 
da Integração Educacional do Surdo.Línguas de Sinais: o estabelecimento nominal, sistema de 
pronomilização e concordância verbal. Aquisição da linguagem em crianças surdas. Aquisição da L2. O 
intérprete da Língua de Sinais: conceituação, requisitos, tipos e utilização dos serviços prestados. Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do 
adolescente: Lei nº 8069/90. Circular nº 277 de 8 de maio de 1996, do Ministério da Educação. Portaria 
nº 1793/94, do Ministério da Educação- Sugestão de Estratégias  

 

2083 – Médico Ortopedista 
Código de Ética Médica; Doenças de Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico 
anamenese, no diagnóstico e na orientação; Constituição da República Federativa do Brasil – Título 
VIII – Cap. II – Seção II. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90 Estatuto do 
Idoso - Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei Federal 8.069 de 13/07/90 – Título II – capítulo I.1. Métodos diagnósticos: anamnese; explorações 
articulares, musculares, nervosas; dos vasos, radiológicas; exames laboratoriais; exame do esqueleto; 
biomecânica ortopédica. 2. Métodos terapêuticos conservadores. 3. Métodos cirúrgicos: anatomia; vias 
de acesso; operações sobre as partes moles; operações ósseas; operações articulares. 4. 
Radioterapia. 5. Quimioterapia. 6. Enfermidades metabólicas, degenerativas e inflamatórias dos ossos 
e das articulações. 7. Afecções musculotendinosas e do tecido conjuntivo. 8. Infecções. 9. Tumores 
benignos e malignos. 10. Enfermidades congênitas e adquiridas. 11. Enfermidades do trabalho. 12. 
Afecções da coluna vertebral. 13. Traumatismos: contusões; entorses; luxações; fraturas; lesões 
musculares e tendinosas; diagnóstico e tratamentos; complicações; abordagem imediata, em médio 
prazo e tardia do politraumatizado. 14. A metalurgia e a traumato-ortopedia. 15. Substituições 
articulares e ósseas. 16. Transporte ósseo. 17. Enxertos ósseos. 18. Artralgias, periartrite, derrames 
articulares. 19. Afecções da medula espinhal e nervos periféricos. 20. Emergências em traumato-
ortopedia. Perícia Médica.  

 

2083 – Médico do Trabalho 
Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; - Doenças de Notificação 
Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; 
Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – Cap. II – Seção II. Lei Federal n° 8080 de 
19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90. Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03 - 
Título II – capítulo IV. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 13/07/90 – Título II 
– capítulo I.Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Organização Internacional do Trabalho 
e Normas Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-
NR4_SESMT; NR5 - CIPA; NR7 - PCMSO; NR9 – PPRA; PPP e suas regulamentações; Doenças 
ocupacionais relacionadas ao trabalho. Conceito; relação saúde/doença/ambiente do trabalho.  
Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças causadas por agentes físicos; químicos e biológicos. 



 
Doenças relacionadas aos sistemas cardiovasculares; digestivo; endócrino; hemolinfático; 
neuropsíquico; osteomuscular; respiratório; tegumentar; urogenital; oftálmico e otolaringológico. 
Doenças infecciosas ocupacionais e câncer; Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do 
trabalho - Reabilitação profissional - mudança de cargo/função; Toxicologia ocupacional. Agentes 
tóxicos; exposições e vias de introdução. Classificação das intoxicações - limites permissíveis para 
agentes tóxicos no ambiente de trabalho; Ergonomia - cargas e solicitações no trabalho - formas de 
trabalho humano. Fadiga e monotonia; vibrações intensas – iluminação; Saúde ambiental e 
repercussões na saúde individual e coletiva.  Mapeamento de riscos - ações de saúde; de segurança 
do trabalho e dos agentes funcionais - campanhas de prevenção de saúde; planejamento; implantação 
e execução de programa. AIDS; Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas empresas; Legislação 
previdenciária e acidentária (CLT). Decreto n.º 3.048/99 – Direito do Trabalho - regulamentação atual 
de insalubridade - NR 15 da Portaria n.° 3.214/78; Laudo pericial e os processos trabalhistas - proteção 
do trabalhador; da mulher e do menor; Vigilância sanitária - legislação estadual e municipal - 
epidemiologia e saúde do trabalhador. Sistema de abastecimento de água; desinfecção da água; águas 
residuárias. Aspectos de biossegurança; Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-
hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e 
Boletim Médico; A Patologia do Trabalho numa perspectiva ambiental; Saúde do Trabalhador no âmbito 
do SUS. Vigilância à Saúde do Trabalhador; Investigação e análise dos acidentes de trabalho - 
conceito do acidente do trabalho; medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de 
abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores; com o uso de ferramentas epidemiológicas; 
Epidemiologia. Perícia Médica  

 

2141 – Médico Veterinário 
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL: Tecnologia, Procedimentos e Critérios de julgamento, aplicado 
à Inspeção de Produtos de Origem Animal. VIGILÂNCIA DE ZOONOSES: Zoonoses: raiva, 
toxoplasmose, brucelose, leptospirose, leishmaniose cutânea, febre amarela, dengue, hantavirose e 
esquistossomose. Acidentes com animais peçonhentos, acidentes com lonomia, exposição à 
agrotóxicos. Vigilância da qualidade da água para consumo humano. Vigilância sanitária de 
estabelecimentos de saúde: creches, asilos e consultórios. Código de ética médico veterinário. 
Doenças de notificação compulsória. Principais doenças infecciosas de cães e gatos.Métodos de 
eutanásia recomendados para animais domésticos. VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS: 
DOENÇAS DE TRANSMISSÃO ALIMENTAR: Conceitos; Patogenia, diagnóstico, epidemiologia e 
profilaxia das principais doenças transmitidas por alimentos: (Salmonela sp, Shigella sp, Clostridium 
perfringens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocitogenes, Bacillus cereus, E. 
coli O157:H7, Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, rotavirus, hepatite 
A, complexo teníase-cisticercose, Anisakis simplex, Diphylobotrium latum, intoxicações causadas por 
frutos do mar e moluscos (ciguatera, intoxicação escombroide), Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, 
Micotoxinas; Microbiologia de alimentos: Fatores extrínsecos e intrínsecos. INVESTIGAÇÃO DE 
SURTOS DE DTA: Sistema Nacional de Informação-componentes e atribuições; Dados que Compõe o 
sistema de informação; Principais Etapas; Medidas de Prevenção e Controle. CONTROLE HIGIÊNICO 
E SANITÁRIO DE ALIMENTOS: Aspectos gerais de inspeção e de vigilância sanitária; Legislação 
higiênico-sanitária;  Higienização e Saneantes; Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de 
alimentos; Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs); Princípios Gerais do Sistema de Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC);  Rotulagem de alimentos.  

2010 – Monitor Social 
ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente. SINASE. Política Nacional da Assistência Social. LDB-Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação. LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social. Estatuto do Idoso. Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Política Nacional para integração da 
Pessoa com Deficiência. A importância do trabalho em equipe. A importância da disciplina e 
comprometimento. Fundamentos da Educação Social. Conceito de educação social e intervenção 
sócio-educativa à educação popular: prática de liberdade e autonomia (Paulo Freire). A organização do 
trabalho sócio-pedagógico. O papel do educador e a relação educador-educando. Noções de primeiros 
socorros. Historia da família e da infância. Técnicas de animação de crianças e adolescentes.  
Dinâmicas de grupo. Família e Políticas sociais no Brasil. Noções sobre violências e vulnerabilidades.  

2199 – Nutricionista 
Princípios Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; Nutrição no Ciclo da 
Vida - da Gestação ao Envelhecimento; Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de 
Doenças; Bases da Dietoterapia; Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria; Necessidades 
Nutricionais - Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades - Adulto e Pediatria; Terapia 
Nutricional Enteral - Adulto e Pediatria; Resolução 63. Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição 
Enteral; Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética; Alimentação 



 
e Nutrição; Produção de Alimentos; Microbiologia dos Alimentos; Contaminações de Alimentos; 
Controle de Qualidade. Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento 
Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos”).  

 
2027 – Procurador Municipal 

Direito Constitucional: Parte Doutrinária: Constituição: conceito, objeto, classificações e estrutura; 
supremacia da Constituição; aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Da aplicabilidade das 
normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada;normas programáticas. Controle de 
constitucionalidade: inconstitucionalidade por ação; inconstitucionalidade por omissão; ação declaratória de 
constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, sistemas de controle de 
constitucionalidade: critérios e modos de exercício do controle jurisdicional, sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade, efeitos da declaração de inconstitucionalidade. CF: Dos princípios fundamentais: 
princípios constitucionais; princípios constitucionais do estado brasileiro: poder e divisão dos poderes; estado 
democrático de direito. Direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos 
direitos sociais. Garantias constitucionais: garantias constitucionais individuais – princípio da legalidade, 
princípio da proteção jurídica, estabilidade dos direitos subjetivos, direitos à segurança, remédios 
constitucionais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos: garantias dos direitos coletivos; garantias 
dos direitos sociais. Da Organização do Estado: organização político administrativa; da União, dos Estados 
Federados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração Pública: disposições 
gerais; dos servidores públicos. Da organização dos Poderes: Poder Legislativo: do processo legislativo; da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo 
Tribunal Federal; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do Trabalho: 
organização e competência. Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência. Das Funções 
Essenciais à Justiça: o Advogado; o Ministério Público; a Advocacia Pública. Da ordem social: seguridade 
social.. Lei orgânica do Município de Uberlândia. Direito Administrativo: Administração Pública: princípios 
básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. 
Ato administrativo: conceito; requisitos; atributos; classificação; espécie; invalidação; anulação; revogação; 
convalidação; discricionariedade e vinculação. Controle da administração pública: controle administrativo; 
controle legislativo; controle judiciário. Contratos administrativos: conceito; características; peculiaridades; 
controle; formalização; execução e inexecução; contratos de concessão de serviços públicos; contratos de 
gestão. Licitações: princípios; modalidades; dispensa; e inexigibilidade; procedimentos e modalidades. 
Agentes administrativos: investidura e exercício da função pública; regimes jurídicos. Processo 
Administrativo Municipal: das disposições gerais; dos direitos e deveres dos administrados; princípios; da 
competência; dos impedimentos e da suspeição; da motivação; dos prazos. Responsabilidade civil da 
administração: evolução doutrinária e reparação do dano;enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; 
sanções penais e civis; improbidade administrativa. Organização administrativa: administração direta e 
indireta; autarquias; fundações; empresas públicas e sociedades de economia mista; agências reguladoras. 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município (Lei Complementar Municipal nº 040/92, com as 
alterações posteriores): das disposições preliminares; do provimento; da vacância; remoção; redistribuição; 
substituição; dos direitos e vantagens. Do regime disciplinar: dos deveres, das proibições, da acumulação; 
das responsabilidades, das penalidades. Lei nº 8.429/92: das disposições gerais; dos atos de improbidade 
administrativa. Lei 8666/93; Lei Complementar 101/01. Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. 
Parte Geral: Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos de personalidade e 
ausência (01 a 39). Das pessoas jurídicas: disposições gerais; Associações e Fundações (40 a 69). Dos 
Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e consumíveis; dos bens divisíveis; dos bens 
singulares e coletivos; (79 a 91) dos bens públicos(98 a 103). Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico: 
representação, condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do negócio jurídico: do erro ou ignorância, do 
dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores. Da invalidade do negócio 
jurídico: dos atos jurídicos lícitos e atos ilícitos, da prescrição e decadência.(104 a 211) Das obrigações: das 
obrigações de dar coisa certa, das obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações 
de não fazer, das obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações 
solidárias. 233 a 285) Dos contratos em geral.(421 a 480) Do Mandato. (653 a 692) Da transação. (840 a 
850) Do pagamento indevido (876 a 883). Do enriquecimento sem causa.(884 a 886) Responsabilidade Civil 
(927 a 954). Das Sucessões: disposições gerais (1784 a 1790) Direito Consumidor: Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8078/90). Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito 
Tributário. Competência legislativa dos estados. Princípios constitucionais gerais aplicáveis ao Direito 
Tributário. Princípios informadores do Direito Tributário, especificamente (I) livre Iniciativa, (II) capacidade 
contributiva e (III) não confisco. Limitações ao poder de tributar. Fontes do Direito Tributário. Legislação 
tributária: Leis complementares Federal nº 116/03 e Lei Complementar Municipal nº 336/03; Código 
Tributário Municipal. Validez,vigência,eficácia, aplicação e interpretação da legislação tributária. Norma 
matriz de incidência tributária. Hipóteses: critérios, material, temporal e espacial; Conseqüentes: critérios 
quantitativo, base de cálculo e alíquota e critério pessoal: sujeito ativo e passivo. Não incidência. Imunidade. 
Isenção. Benefícios fiscais. Anistia. Remissão. Deferimento. Obrigação tributária principal e acessória. 
Conceito. Nascimento, sujeito passivo da obrigação tributária. Contribuinte e responsável. Imposição 
tributária e as convenções particulares. Norma sancionadora; Princípios da razoabilidade e 



 
proporcionalidade; Aplicação pelo Judiciário. Crédito tributário, Lançamento. Natureza Jurídica. Efeitos e 
modalidades. Suspensão do crédito tributário. Hipóteses. Moratória. Extinção do crédito tributário. 
Pagamento. Compensação, Prescrição e decadência. Remissão. Distinção jurídica das espécies tributárias. 
Imposto. Taxa. Contribuições: sociais, de intervenção no domínio econômico, de categorias profissionais, 
Contribuição de melhoria. Preço público. Processo tributário: Execução fiscal, consignação em pagamento, 
Ação declaratória, Ação anulatória, Ação de repetição de indébito. Lei 6.830/80. Direito do Trabalho Direito 
do Trabalho – Definição, fontes e princípios. Interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. 
Relação de Trabalho e Relação de Emprego: distinções; trabalho autônomo, eventual, avulso e trabalho por 
equipe; Cooperativas de mão de obra; Contrato de Estágio; Relação de Emprego: conceito e critérios para 
caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregado e empregador. Grupo econômico e sucessão de 
empregadores. Trabalho do Menor e da Mulher. Trabalho Doméstico. Terceirização. Trabalho temporário. 
Flexibilização. duração do trabalho: jornada e horário de trabalho, flexibilização da jornada de trabalho, hora 
normal e extraordinária, remuneração da hora extraordinária, trabalho noturno, jornadas especiais de 
trabalho. Intervalos: intra e interjornadas. Repouso Semanal Remunerado. Férias Anuais. Alterações das 
condições de trabalho. Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Segurança e Medicina do 
Trabalho. Direito Processual do Trabalho: Definição, princípios e fontes. Organização e funcionamento da 
Justiça do Trabalho: órgãos, composição, competência e funcionamento. Da competência: fixação, 
prorrogação, prevenção, conexão e continência. Conflitos de competência. Partes e procuradores: 
capacidade, representação, substituição, assistência judiciária e jus postulandi. Substituição Processual. 
Serviços auxiliares: secretarias das varas do trabalho e dos distribuidores. Da distribuição, das custas e dos 
emolumentos. Atos processuais: atos, termos e prazos. Notificações. Nulidade e convalidação dos atos 
processuais. Ações trabalhistas. Procedimentos: ordinário e sumaríssimo. Da audiência: arquivamento – 
efeitos e penalidades; revelia – efeitos – e confissão. Da desistência. Contestação e reconvenção. Exceções, 
preliminares e prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência. Compensação ou retenção. Conciliação. Da 
instrução processual e dos meios de prova: depoimento pessoal e provas documental, pericial e 
testemunhal. Pena de confissão – caracterização e efeitos. Ônus da prova. Incidente de falsidade. Inspeção 
judicial. Encerramento da instrução e razões finais. Tutelas cautelares, antecipatórias e inibitórias. Sentença: 
conceito, classificação, requisitos e eficácia. Recursos: espécies, conceito e admissibilidade. Embargos de 
declaração. Coisa julgada: formal e material. Liquidação de sentença. Execução: legitimidade ativa, passiva 
e de ofício; execução definitiva e provisória; execução de obrigação de fazer e de não-fazer e as astreintes; 
trâmites da citação, penhora e avaliação. Embargos à execução e impugnação à conta de liquidação. 
Execução contra entes públicos. Embargos de terceiro. Execução de sentença normativa. Ação de 
cumprimento. Processos de competência originária dos Tribunais: mandado de segurança, ação rescisória, 
dissídios coletivos, conflitos de jurisdição,. Jurisdição e competência. Direito Processual Civil: Ação, 
processo e procedimento. Condições da ação e pressupostos processuais, Formação, suspensão e extinção 
do processo. Atos processuais. Prazos. Comunicações dos atos. Nulidades, Petição inicial. Valor da causa. 
Pedido. Resposta. Reconvenção. Revelia, Tutela antecipada. Litisconsórcio, assistência e Intervenção de 
terceiros. Julgamento conforme o estado do processo. Audiência preliminar, saneamento e conciliação. 
Provas. Audiência de instrução e Julgamento. Sentença, Coisa Julgada. Recursos em geral (noções gerais, 
espécies e requisitos de admissibilidade), particularmente os de interposição em primeiro grau. Processo 
cautelar, Noções gerais. Medidas inominadas e procedimentos cautelares específicos. Procedimentos 
especiais. Ações possessórias. Embargos de terceiro. Execução. Títulos executivos. Liquidação de 
sentença. Espécies de execução (arts.612 à 735 do CPC. Mandado de Segurança( Lei 12016/2009). Tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública. Lei 8437/92. Lei 9494/97. Ação Popular Lei 4717/65. Ação civil 
pública (Lei 7347/85); Juizados Especiais Federais (Lei 10259/01). Direito Penal: Dos crimes praticados por 
particular contra a Administração em geral; Dos crimes contra a Administração Pública.   

 

2093 - Professor de Educação Artística 
Especificidade do conhecimento artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas 
épocas, diferentes povos, países, culturas; identidade e diversidade cultural; A contextualização 
conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção artístico-estética da humanidade. 
ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema semiótico de representação; os signos 
não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música , teatro e dança; construção/produção 
de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação significativas de mundo; a fruição 
estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise; elementos e recursos das linguagens 
artísticas; ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como mediador entre a arte 
e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico - metodológica; o fazer 
artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na 
sala de aula.  

 

2093 - Professor de Educação Física 
Educação Física e a sociedade: A importância da Educação Física; A Educação Física na sociedade; A 
escola como instituição social; Aspectos sócios culturais do esporte; Esporte, mídia e o desdobramento 
na Educação Física; Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal do movimento; As questões 



 
de gênero aplicadas à Educação Física. Planejamento e sua evolução; Metodologia, avaliação na 
Educação Física escolar. A Educação Física no currículo da educação básica: significados e 
possibilidades: Perspectivas educacionais através do lúdico; As diferentes tendências pedagógicas da 
Educação Física na escola; A prática pedagógica como prática dialógica.  Teorias de Desenvolvimento 
e Aprendizagem Humana, Educação física como Componente Curricular, Educação física no processo 
ensino aprendizagem no ensino infantil e no ensino fundamental, Metodologias de ensino em Educação 
Física Escolar no ensino infantil e no ensino fundamental, As práticas corporais do jogo, ginástica, 
dança, esporte, lutas, como temas de ensino nas aulas de Educação Física: possibilidades 
metodológicas.  

 

2093 - Professor de Ensino Religioso 
História do Ensino Religioso; Legislação do Ensino religioso no Brasil e MG; Fenômeno religioso e 
diversidade; Conhecimento religioso, Identidade e Formação do Professor de Ensino 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; o educando e o 
questionamento sobre o seu ser no aqui e agora; o reconhecimento e a identificação enquanto ser 
humano; a relação com o outro, semelhante e ao mesmo tempo distinto; aspectos da convivência com 
os semelhantes: acolhida, respeito, partilha, perdão, escuta, compreensão participação; a reflexão e o 
questionamento sobre a vida e a relação com o mundo; a relação com o universo amplo, grau de 
dependência, possibilidades de exploração em função das necessidades humanas, consciente de suas 
limitações.  

  

2093 - Professor de Geografia 
UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E PLANETA TERRA: Elementos de Astronomia: formação do Universo; 
classificação dos astros; planeta Terra (características e movimentos). Orientação: formas de orientação; 
pontos de orientação; coordenadas geográficas; cartografia. Formação e Constituição da Terra: estrutura 
interna; crosta terrestre; rochas; solo; formas de relevo; agentes modificadores do relevo (forças internas e 
forças externas); relevo submarino. Águas: oceanos e mares; correntes marinhas; águas continentais. 
Atmosfera e Clima: camadas da atmosfera; composição do ar; tempo e clima; tipos climáticos. Formações 
Vegetais: climas e paisagens vegetais; formações arbóreas; formações campestres; formações desérticas; 
formações de alagadiços. Demografia: características da população mundial; população absoluta e relativa; 
estrutura etária; população e atividades econômicas; movimentos populacionais; urbanização. Recursos 
Naturais: recursos renováveis e não-renováveis; agricultura e sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva 
e intensiva, tipos de gado); fontes de energia; indústria (tipos, distribuição, efeitos na organização do 
espaço); comércio; transportes; comunicações. GEOGRAFIA DO BRASIL – Organização do Espaço 
Brasileiro: formação do território; o Brasil na América do Sul; elementos naturais; sociedade e economia 
(subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). População Brasileira: elementos formadores; 
migrações; concentrações populacionais. Região Norte: aspectos naturais; ocupação; população; atividades 
econômicas; transportes. Região Centro-Oeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades 
econômicas; transportes. Região Nordeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; 
transportes. Região Sudeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. 
Região Sul: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. GEOGRAFIA DOS 
CONTINENTES: formação do Espaço Mundial: evolução do capitalismo; características dos países 
desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos; divisão internacional do trabalho. b) América: localização; 
origem dos primeiros habitantes; tipos de colonização; população e urbanização; aspectos físicos (unidades 
de relevo, águas continentais, tipos climáticos, paisagens vegetais); blocos regionais de integração. América 
Anglo-Saxônica: Estados Unidos (território, população, atividades econômicas); Canadá (território, 
população, atividades econômicas). América Latina: México (território, população, atividades econômicas); 
América Central (divisão, países, população, atividades econômicas); Guianas (países, população, 
atividades econômicas); América Andina (países, população, atividades econômicas); América Platina 
(países, população, atividades econômicas). Europa: quadro político-econômico atual; União Européia; 
aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição étnica, 
urbanização); economia (agropecuária, recursos minerais, indústria, comércio, transportes); países; Rússia 
(formação e desagregação da URSS, aspectos naturais, populacionais e econômicos). Ásia: aspectos físicos 
(relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição étnica, religiosa, urbanização); 
Japão (aspectos naturais, populacionais e econômicos); China (aspectos históricos, naturais, populacionais e 
econômicos); “tigres” asiáticos; Mundo Indiano (aspectos históricos, naturais, populacionais e econômicos); 
Oriente Médio (aspectos históricos, naturais, populacionais, econômicos, conflitos). África: aspectos físicos 
(relevo, hidrografia, clima, vegetação); colonialismo e descolonização; sociedade (população, composição 
étnica, religiosa, urbanização, conflitos). Oceania: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); 
colonização, povoamento e descolonização; sociedade (população, composição étnica, urbanização). 
Regiões Polares: Ártico (aspectos físicos, populacionais e econômicos); Antártida (aspectos físicos, potencial 
econômico).   

 



 
2093 - Professor de Inglês 

Interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Identificação de 
enunciados que expressam lugar, tempo, modo, finalidade, causa condição, conseqüência e 
comparação. Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões num contexto. Semelhanças 
e diferenças de significados de palavras e expressões (falsos cognatos). Aspectos 
gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo. Uso adequado do plural dos 
substantivos. Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através 
da utilização do tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. 
Preposições de tempo/lugar. Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com 
relação de causa, conseqüência, tempo, modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. 
Pronomes interrogativos. Frases interrogativas.  Textos com a temática de Tecnologias.  

2093 - Professor de Matemática 
Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, 
números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum), Números Racionais e 
Irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de ordem e 
intervalos), Operações; Funções: Estudo das Relações, Definição da Função, Funções definidas por 
fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par 
e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º 
Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas; 
Seqüência: Progressão Aritmética e Geométrica; Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação, 
Unidades e Operações, Feixes de paralelas cortadas por transversais, Teorema de Tales e aplicações, 
Polígonos: Elementos e classificação, Diagonais, soma dos ângulos externos e internos, estudo dos 
quadriláteros e triângulos, congruências e semelhanças, relações métricas dos triângulos, Área: polígonos e 
suas partes; Álgebra: Matrizes, Determinantes, Análise Combinatória; Geometria Espacial: Retas e planos no 
espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone e 
esfera(elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência 
(elementos e equações).Tratamento da informação (gráficos e medidas de posição).  

2093 - Professor de Língua Portuguesa 
Leitura e compreensão de textos. Texto literário e não literário.; Funcionamento do texto e do discurso; 
Idéias principais e secundárias; Relações entre as idéias (todo-parte, oposição, semelhança, tempo, 
causa-consequência, entre outras);. Semântica discursiva e contextualização Interdiscurso. Efeitos de 
sentido. Gêneros discursivos, variação lingüística. Intenção comunicativa; operadores argumentativos; 
Coesão e coerência textual. O papel da literatura e o uso da biblioteca no ensino/aprendizagem da 
língua portuguesa na escola. Vozes verbais; Classes gramaticais; Concordância nominal e verbal; 
Regência nominal e verbal; Crase; Tempos e modos verbais; Estrutura sintática da oração e do 
período. Vocabulário: Significado de palavras e expressões no texto. Pontuação. Ortografia.  

 

2093 - Professor de Pré a 4ª Séries 
Pesquisa em Educação.  Fundamentos Biopsicológicos da Educação. Legislação de Ensino; Educação 
Infantil na perspectiva histórica. As instituições de educação infantil como espaço de produção das 
culturas infantis. A organização do tempo e do espaço na educação infantil. Ludicidade nos Anos 
Iniciais; Concepção de infância; Concepção de Educação e Implicações Metodológicas na 
Alfabetização; Teoria do Currículo. Sociologia da Educação: Educação e Política; Filosofia da 
Educação. Psicologia da Educação. História da Educação e da Pedagogia. História da Educação no 
Brasil. Teoria da Organização Escolar. Pensamento e Linguagem. Interação Social e Desenvolvimento 
Humano: O papel da Escola. Educação e Classes Populares. Educação de Adultos no Brasil. 
Alfabetização de Jovens e Adultos..   Introdução à Educação Especial.   Didática Geral. Avaliação. 
Planejamento. Projeto Político Pedagógico. Tecnologia da informação e comunicação na Educação.. 
Tecnologia do Livro Didático e Materiais Pedagógicos.   

 

2200a – Psicólogo Social 
Fundamentos da Psicologia: A evolução e as raízes biológicas do comportamento; O cérebro e o 
sistema nervoso; Sensação, Percepção e Aprendizagem. Conhecimento e pensamento: Memória, 
Pensamento e a linguagem. A pessoa no contexto: o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento 
social. Cognição social e emoção. Influências Sociais e Relacionamentos. Diferenças Individuais: 
Inteligência e Personalidade. Psicopatologia. Tratamento de transtornos Mentais. Código de ética, Leis 
e Portarias relacionadas à prática profissional. Programas, políticas e projetos federais que abrangem a 
Psicologia. Sistema Único de Assistência Social (SUAS): Programa de Proteção Social Básica. 
Psicologia Clínica, Social e da Saúde, Psicopatologia Geral, TCC - Terapia Comportamental Cognitiva. 
Psicologia Social e Institucional. Ética profissional.  



  
2200b – Psicólogo Clínico 

Teoria Psicanalítica de Sigmund Freud; Deficiências Mentais (Tipologia – Características – Sintomas – 
Causas: Endógenas e Exógenas; Pré-Peri; Pós – Natais); Doenças Mentais: Psicopatologia (Neuroses – 
Psicoses e Perversão); Avaliação (Testagem – Diagnóstico – Estudo de Caso – Relatório); Terapia Familiar 
Sistêmica; Noções sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas de saúde pública ; Fundamentos da 
medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos 
resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do 
desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e 
adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes 
de saúde mental.  

2028 – Programador Visual 
Editoração digital gráfica e de fotografia; Metodologia visual, ergonomia, cores, metodologia de projeto, 
fotografia, produção gráfica, computação gráfica; Criação de websites, newsletter, e-mail marketing, banners; 
Criação de logomarca e identidade visual; Criação de peças gráficas diversas; Diagramação de jornais, 
revistas, livros e apostilas; Projeto gráfico de revista e produção gráfica; Uso de softwares para 
manipulação/criação de imagens (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker).  

2095 – Secretário Escolar 
Conhecimentos sobre as atividades de Secretaria de Escola. Correspondência oficial. Arquivo e protocolo. 
Arquivo e sua documentação. Organização de arquivos. Arquivo corrente e protocolo. Escrituração escolar. 
Documentos escolares individuais e coletivos. Registros relativos ao estabelecimento escolar. Incineração de 
documentos. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas emendas. Lei nº 
8.069, de 13/71990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas atualizações. Diretrizes Curriculares 
Nacionais e suas atualizações; Resolução CNE/CEB nº 03/2005. Matrícula; Freqüência; Histórico Escolar; 
Expedição de: Diplomas, Certificados de Conclusão de Séries e de Cursos; Preparação de Documentos para 
Registro no MEC; Controle do Cumprimento de Carga Horária Anual e Termo de Visita; Manter Registros: 
Processo de Avaliação e Promoção, Dados Estatísticos e Informações Educacionais; Relatórios, 
Comunicados e Editais; Transferência; Adaptação; Intercomplementaridade; Grades Curriculares.  
Organização da Educação Básica: LDB, Redação Oficial, Noções de Estatística: Medidas de Tendência 
Central, Gráficos, Tabelas, Microinformática: Digitação, Word, Excel, Powerpoint, Internet.  

2056 – Técnico em Agropecuária 
Solos: Características morfológicas; ordens e classes de solos, principais Unidades, aptidão agrícola, 
limitações de uso, fertilidade natural. Conservação dos solos: práticas de manejo. Propriedades dos solos. 
Coleta de solos para análise: técnica de amostragem. Correção e fertilização dos solos. Classificação dos 
fertilizantes; Máquinas e implementos agrícolas: técnicas de operação e manutenção; Clima: normais 
climáticas, relação clima e culturas, balanço hídrico; Culturas: milho, cana-de-açúcar, soja, feijão, arroz, trigo 
e mandioca. Época de semeadura e plantio, práticas culturais, controle de pragas, moléstias e inços; Plantas 
forrageiras para grão, pastejo e ceifa. Conservação de forragens. Práticas de plantio e utilização. Adubação; 
Fruticultura: maçã, uva, pêssego, citrus. Escolha do terreno, preparo de mudas, cultivares, épocas de plantio, 
tratos culturais. Controle de pragas e moléstias; A técnica da poda: poda de condução; Pecuária leiteira e de 
corte: raças, alimentação, manejo, controle sanitário; Olericultura: botânica, cultivares, clima, época de 
plantio, e tratos culturais da alface, couve, alho, batata, cebola, cenoura, tomate, pepino e pimentão; 
Irrigação: princípios gerais e métodos.  

 

2014 – Técnico de Arquivo 
Fundamentos de Arquivologia: Conceitos, Princípios. Tipologia documental; Gestão documental; 
Preservação e conservação de documentos de arquivo; Atendimento de usuários; Atividades de Protocolo; 
Instrumentos de Destinação; Processo de Microfilmagem; Digitalização de documentos; Tecnologia 
arquivísticas   

 

2017 – Técnico de Fiscalização de Obras 
Desenho: Nomenclatura, especificações, indicações em plantas baixas cortes e fachadas; escalas 
apropriadas para tipos de desenhos e transformações de escala; legendas, convenções, planilhas, selos, 
carimbos e margens; normas brasileiras para desenho técnico e desenho arquitetônico; representação 
normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço; equipamentos para desenho e seu uso característico; 
formato de papel.  Tecnologia: Formas corretas para execução de instalações elétricas e hidráulicas; 
nomenclatura e montagem para peças de tesouras; traços e seqüências para execução de argamassas e 
concretos; equipamentos utilizados para execução de obras; cantarias, alvenarias, cerâmicas e blocos. 
Materiais: Reconhecimento dos materiais por suas características; especificação de materiais; dimensões de 
norma e utilização; aço para concreto, características e desenho. Orçamento: Especificação técnica; 
medições e quantificações; planilhas orçamentárias de NB 140. Segurança e Saúde no Trabalho. NR 8 – 



 
Edificações. NR 18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Código Municipal de 
Obras.  

 
2018 – Técnico de Segurança no Trabalho 

Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e 
promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra 
incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. 
Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. 
Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação 
sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, 
ergonômicos e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO.  

 

2073 – Técnico em Alimentos 
Controle Higiênico - Sanitário em Alimentos- BPF, PCC, APPCC. Microbiologia dos alimentos. Doenças 
de origem alimentar. Toxicologia de alimentos. Produção de conservas vegetais e alimentos 
preparados. Carnes e produtos derivados. Leite e produtos derivados- leite -composição. Tipos - 
pasteurizado, esterelizado e U.T.H. Peixe e produtos derivados. Condimentos e especiarias na 
alimentação. Ovos e produtos derivados. Frutas secas. Alimentos- definição, classificação, 
composição  e valor nutritivo. Aditivos na preparação e conservação dos alimentos. Tecnologia dos 
alimentos. Limpeza e desinfecção de equipamentos e instalações nas industrias alimentícias. 
Legislação vigente - sanitária- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

2069a – Técnico de Fiscalização Sanitária (Especialidade Alimentos) 
Meio Ambiente e Saúde, Aspectos microbiológicos e Epidemiológicos, Impactos Ambientais das 
Atividades Humanas, solo, ar, água. Estudo de Impacto Ambiental, conservação ambiental, disposição 
de dejetos. Transporte de Cargas Perigosas. Os Recursos Florestais. A Política Nacional de Educação 
Ambiental. Disposição do lixo, controle de artrópodes, controle de roedores. Legislação Ambiental 
Brasileira básica. Inspeção sanitária de carnes e derivados: Padronização de cortes de carne 
bovina.Presença de roedores, insetos, fungos , bactérias : identificação e seus efeitos nos produtos de 
origem animal e vegetal.  Métodos de insensibilização para o abate de animais de açougue. Inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. Inspeção sanitária de pescado e derivados: 
Inspeção industrial e sanitária de pescado e derivados. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: 
Especificações técnicas dos leites tipo A, tipo B, tipo C. Regulamentações de coleta de leite cru 
refrigerado e seu transporte. Inspeção industrial e sanitária de leite e derivados. Inspeção em padarias 
e similares.  

 

2069b – Técnico de Fiscalização Sanitária (Especialidade Enfermagem) 
Decreto 94406 regulamenta Lei do Exercício Profissional; Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem; Código de Deontologia da Enfermagem; Noções de bioética; Comunicação na 
enfermagem; Noções de bio-segurança; Medidas de higiene e conforto; Verificação de Peso e Altura; 
Aplicação de calor e frio; Verificação e controle de sinais vitais; Cuidados ao paciente com dor; 
Administração de medicamentos e cuidados nas vias: oral, intramuscular, subcutânea, intradérmica, 
endovenosa, inalação e instilação, medicação tópica oxigenioterapia, ebulização; 
cuidados, cálculo de dosagem para aplicação; Posicionamento para exames; Cuidados com 
alimentação por sonda; Controle hídrico e diurese; Eliminações (urinária incluindo densidade e pH da 
urina, intestinal); Noções de controle de infecção. Liderança (conceitos, classificação); Trabalho em 
equipe; Noções de comunicação no ambiente de trabalho.  

2069c – Técnico de Fiscalização Sanitária (Especialidade Farmácia) 
Conceitos básicos em farmácia hospitalar e sistemas de distribuição de medicamentos; Farmacologia e 
farmacotécnica: conceitos, formas farmacêuticas, vias de administração, nome, genérico ou comercial, 
concentração. Noções de medicamentos cardiovasculares; Princípios para o atendimento da prescrição 
médica. Boas práticas de dispensação; Boas práticas de armazenamento, estocagem e transporte de 
medicamentos; Noções sobre o controle de infecções hospitalares. Antimicrobianos Medicamentos de 
controle especial. Portaria 344/98 SVS/MS de 12/05/1998.  

2201 – Zootecnista 
Morfologia e Fisiologia Animal: aspectos anatômicos, celulares, histológicos, embriológicos e 
fisiológicos das diferentes espécies animais; classificação e posição taxonômica, etologia, evolução, 
ezoognósia etnologia e bioclimatologia animal. Higiene e Profilaxia Animal: microbiologia, imunologia, 
semiologia e parasitologia dos animais - prevenção de doenças e dos transtornos fisiológicos - higiene 



 
dos animais, das instalações e equipamentos. Ciências Exatas e Aplicadas: desenho técnico e 
construções rurais. Ciências Ambientais: estudo do ambiente natural e produtivo, com ênfase nos 
aspectos ecológicos, bioclimatológicos e de gestão ambiental. Ciências Agronômicas: solo-planta-
atmosfera, fisiologia e produção de plantas forrageiras e pastagens, adubação, conservação e manejo 
dos solos, o uso dos defensivos agrícolas e outros agrotóxicos, agrometeorologia e as máquinas, 
complementos e outros equipamentos e motores agrícolas. Ciências Econômicas e Sociais: relações 
humanas, sociais, macro e microeconômicas e de mercado regional e nacional do complexo 
agroindustrial, viabilização do espaço rural, gestão econômica e administrativa do mercado, promoção 
e divulgação no agronegócio e aspectos da comunicação e extensão rural. Genética, Melhoramento e 
Reprodução Animal: fisiologia da reprodução e das biotécnicas reprodutivas, dos fundamentos 
genéticos e das biotecnologias da engenharia genética, métodos estatísticos e matemáticos que 
instrumentalizam a seleção e o melhoramento genético de rebanhos. Nutrição e Alimentação: aspectos 
químicos, analíticos, bioquímicos, bromatológicos e microbiológicos aplicados à nutrição e à 
alimentação animal e dos aspectos técnicos e práticos nutricionais e alimentares de formulação e 
fabricação de rações, dietas e outros produtos alimentares para animais, controle higiênico e sanitário, 
qualidade da água e dos alimentos destinados aos animais. Produção Animal e Industrialização: 
sistemas de produção animal, incluindo planejamento, economia,  administração e gestão das técnicas 
de manejo e da criação de animais em todas suas dimensões, medidas técnico-científicas de promoção 
do conforto e bem-estar das diferentes espécies de animais domésticos, silvestres e exóticos com a 
finalidade de produção de alimentos, serviços, lazer, companhia, produtos úteis não comestíveis, 
subprodutos utilizáveis e de geração de renda, planejamento e experimentação animal, tecnologia, 
avaliação e tipificação de carcaças, controle de qualidade, avaliação das características nutricionais e  
Processamento dos alimentos e demais produtos e subprodutos de origem animal. Apicultura: 
Histórico, importância socioeconômica. Instalação e manejo do apiário. Ciclo biológico e organização 
social. Materiais e equipamentos essenciais a apicultura. Os produtos das abelhas, flora apícola, 
fatores que afetam a produção de mel. Predadores das abelhas. Beneficiamento e comercialização. 
Tipos de abelhas predominantes no Brasil. Produção no Brasil e no mundo. Ética profissional.  
Princípios Fundamentais: Suinocultura. Avicultura. Equinocultura. Ovinocultura. Bovinocultura de corte 
e leite. 


