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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2010. 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa Omega Consultoria e 
Planejamento Ltda. no período de 20 de setembro a 15 de outubro de 2010, com supervisão da 
Comissão nomeada pela PORTARIA nº 3.203/2010 de 10 de agosto de 2010, INSCRIÇÕES para 
Concurso Público para o preenchimento de vagas para funções públicas existentes, conforme descrição 
constante do item 2 – DOS EMPREGOS, do presente Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1   O presente Concurso destina-se ao preenchimento de vagas, de acordo com o constante da Tabela 
do item 2 – DOS EMPREGOS mais as que vagarem e/ou forem criadas durante o prazo de validade do 
Concurso, sendo que o provimento ocorrerá segundo o interesse do serviço e a disponibilidade 
orçamentária existente. 
1.2   O Concurso para todos os efeitos tem validade de 02 (dois) anos contados a partir da data de sua 
homologação, a qual será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da Administração Municipal. 
1.3 As etapas do Concurso serão divulgadas através do mural da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, 
nos sites www.cesariolange.sp.gov.br e www.omegaitu.com.br e em jornal da região. 
1.4 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar os Editais, Comunicados e demais 
publicações referentes a este Concurso através dos meios de comunicação determinados no item 1.3 
acima. 
1.5   O período de validade estabelecido para este Concurso não gera para a Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para 
o candidato, apenas o direito à preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no 
Concurso. 
1.6   Os candidatos aprovados, em todas as fases e nomeados, estarão sujeitos ao que dispõe as 
legislações federal, estadual e municipal pertinentes e às presentes instruções especiais. 

 
2 – DOS EMPREGOS 

EMPREGOS Vagas ESCOLARIDADE /REQUISITO Carga 
Horária 

 Salário 
      (R$) 

Valor 
Inscrição 

Auxiliar Administrativo 05 Ensino Médio Completo + 
conhecimentos em informática 

40 h/sem. 730,57 R$ 30,00 

Agente de Manutenção 05 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 

40 h/sem. 643,40 R$ 20,00 

Agente de Combate a Endemias 02 Ensino Médio Completo +  40 h/sem. 663,40 R$ 30,00 
Agente Comunitário de Saúde 
(Ler atentamente o item 2.1 
abaixo) 

03 Ensino Médio Completo e 
residir no bairro de abrangência 
da comunidade onde irá atuar + 

40 h/sem. 663,40 R$ 30,00 

Ajudante Geral 05 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 

40 h/sem. 643,44 R$ 20,00 

Assistente Social 02 Superior Serviço Social e 
registro no CRAS 

30 h/sem. 1.717,83 R$ 40,00 

Dentista 01 Superior em Odontologia com 
registro no CRO +  

20 h/sem. 1.800,80 R$ 40,00 

Enfermeiro (Padrão) 01 Superior em Enfermagem e 
registo no COREN +  

20 h/sem. 1.308,08 R$ 40,00 

Fiscal 01 Ensino Médio Completo 40 h/sem. 730,57 R$ 30,00 
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Fiscal de Tributos 01 Ensino Médio Completo 40 h/sem. 871,48 R$ 30,00 
Fiscal VISA (vigilância sanitária) 01 Ensino Médio Completo 40 h/sem. 730,57 R$ 30,00 
Instrutor de Música 01 Ensino Médio Completo, curso 

técnico ou similar na área de 
atuação + (experiência de 06 
meses) 

20 h/sem. 1.017,01 R$ 30,00 

Instrutor de Artes Cênicas 01 Ensino Médio Completo, curso 
técnico ou similar na área de 
atuação + (experiência de 06 
meses) 

20 h/sem. 1.017,01 R$ 30,00 

Instrutor de Dança 01 Ensino Médio Completo, curso 
técnico ou similar na área de 
atuação + (experiência de 06 
meses) 

20 h/sem. 1.017,01 R$ 30,00 

Jardineiro 01 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 
+ (experiência de 06 meses) 

40 h/sem. 643,44 R$ 20,00 

Merendeira 02 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 
+ (experiência de 06 meses) 

40 h/sem. 643,44 R$ 20,00 

Motorista 03 Ensino Fundamental Completo 
e CNH “D” + prova prática + 
(experiência de 06 meses) 

40 h/sem. 810,70 R$ 20,00 

Médico Clinico Geral 02 Superior em Medicina com 
registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Médico Ortopedista 01 Superior em Medicina com 
especialização em ortopedia e 
registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Médico Urologista 01 Superior em Medicina com 
especialização em Urologia e 
registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Médico Cardiologista 01 Superior em Medicina com 
especialização em Cardiologia 
e registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Médico Ginecologista 01 Superior em Medicina com 
especialização na área e 
registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Médico Pediatra 01 Superior em Medicina com 
especialização em Ginecologia 
e registro no CRM 

20 h/sem. 1.981,65 R$ 40,00 

Operador de Máquinas 01 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 
e CNH “D” + prova prática + 
(experiência de 06 meses) 

40 h/sem. 904,83 R$ 20,00 

Psicólogo 01 Superior em Psicologia registro 
no órgão  

20 h/sem. 1.639,45 R$ 40,00 

Professor de Matemática 03 Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação 

40 h/sem. 1.778,00 R$ 40,00 

Professor de Ciências 01 Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação 

40 h/sem. 1.778,00 R$ 40,00 

Professor de Português 01 Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação 

40 h/sem. 1.778,00 R$ 40,00 

Professor de História 01 Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação 

40 h/sem. 1.778,00 R$ 40,00 
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Professor de Educação Infantil - 
creche 

05 Magistério nível médio 
completo ou Magistério 
Superior Completo.  

37 h/sem. 1.144,10 R$ 40,00 

Psicopedagogo 01 Superior em psicologia com 
especialização em 
psicopedagogia 

40 h/sem. 1.639,45 R$ 40,00 

Pedreiro 01 Ensino Fundamental 
Incompleto (4ª série do 1º grau) 
+ (experiência de 06 meses) 

40 h/sem. 782,17 R$ 20,00 

Secretário de Escola 04 Ensino Médio Completo  40 h/sem. 755,64 R$ 40,00 
Técnico em Enfermagem 02 Ensino Fundamental Completo, 

Técnico em Enfermagem e 
registro no COREN 

40 h/sem. 904,83 R$ 30,00 

2.1 Para o emprego de Agente Comunitário de Saúde o candidato deve residir, obrigatoriamente, no 
bairro de trabalho da comunidade onde irá atuar em conformidade com a lei 11350/2006. As 
vagas disponíveis são para “UBS Lázaro Mendes Castanho” e poderão se inscrever para este 
emprego apenas pessoas que residem nos Bairros: Haras do Sul, Loteamento Dom Lázaro, 
Jardim da Flores, Vila do Cruzeiro, Vila Nova Cesário Lange, Jardim Europa e Jardim 
Primavera  em Cesário Lange. 
Na inscrição o candidato deverá declarar o endereço completo e o Bairro na ficha de inscrição. Essas 
informações serão confirmadas no ato da contratação. 
2.2 A descrição dos empregos encontra-se no ANEXO I que faz parte integrante e inseparável deste 
Edital. 
2.3 A bibliografia sugerida ou programa de provas encontra-se disposto no Anexo II que faz parte 
integrante e inseparável deste Edital. 
2. 4 Os empregos constantes nesta Tabela serão regidos pela CLT. 

 
3- DOS REQUISITOS BÁSICOS 

3.1 REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do disposto no Artigo 13, do Decreto Nº. 70.436/72; 
b) Ter 18 anos completos na data final da inscrição; 
c) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral. 

3.2 REQUISITOS GERAIS PARA ADMISSÃO 
a) Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e 
eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de 
suas funções; 
b) Possuir CPF (Cadastro das Pessoas Físicas) valido; 
c) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das funções que competem ao emprego; 
d) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
e) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos 
termos do Artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 
f) Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital. 
g) Para o emprego de Agente Comunitário de saúde será exigida no ato da contratação a 
comprovação de que mora no bairro de abrangência para o qual se inscreveu. A não 
comprovação do endereço acarretará a eliminação do candidato do presente concurso 
público. 
 

3.3 A comprovação da documentação hábil, de que o candidato possui os requisitos aqui exigidos para 
o Concurso, será solicitada por ocasião da nomeação para o emprego público e a não apresentação de 
qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência 
de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição. 
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4- DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições estarão abertas no período de no período de 20 de setembro a 15 de outubro de 
2010, (exceto feriados e ponto facultativo). 
4.2 - INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
4.3 As inscrições serão feitas via internet através do site www.omegaitu.com.br.  

4.3.1 Os candidatos que não tem acesso a internet poderão fazer sua inscrição comparecendo de 
Segunda a Sexta-Feira, das 9h00 às 16h00 no Centro de Capacitação “José Trevisan” 
situado na Avenida 03 de maio, nº 1.745 –Cesário Lange. O candidato deverá levar documento 
de identidade original. 
4.3.2 O valor da inscrição realizada diretamente via Internet deverá ser paga somente através do 
BOLETO BANCÁRIO disponibilizado no site.  
4.3.3 Os pagamentos poderão ser feitos em qualquer agência bancária ou terminal de 
autoatendimento, até a data determinada no BOLETO. Não serão aceitas inscrições em que o 
pagamento do boleto ou a realização da inscrição for feito após a data limite. A inscrição via 
Internet será encerrada às 16h00 do dia 15 de outubro de 2010. 
4.3.4 Assim que a empresa organizadora receber a confirmação do pagamento do BOLETO 
BANCÁRIO, a inscrição será efetivada e o candidato receberá a confirmação de sua inscrição no 
endereço eletrônico (e-mail) fornecido por este em sua ficha de inscrição. Os candidatos também 
poderão consultar o andamento de sua inscrição no site www.omegaitu.com.br pelo número da 
inscrição que consta no boleto. 

4.4 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição (boleto 
bancário) e o documento original de identidade com foto conforme item 4.16 deste edital. 
4.5 O pagamento do valor de inscrição poderá ser feito em dinheiro ou em cheque do candidato (sendo 
vedada à utilização de cheques de terceiros) no valor da inscrição (um cheque para cada inscrição), 
acarretando, no caso deste ser devolvido, por qualquer motivo, o cancelamento da inscrição. 
4.6 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma, nem serão aceitos pedidos de isenção 
de recolhimento e alteração de inscrição. 
4.7 Não será aceita inscrição por via postal, fax, condicional, provisória, ou fora do período estabelecido 
de no período de 20 de setembro a 15 de outubro de 2010, 
4.8 O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento da ficha 
de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento 
do formulário de inscrição e em sua entrega.  
4.9 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato ou seu 
procurador. Aquele que preenchê-la incorretamente, rasurar ou prestar informações inverídicas, mesmo 
que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do concurso público. 
4.10 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada ou em Braille), de sala ou 
condição especial deverá requerê-la durante o período de inscrição, em campo específico na 
Ficha de Inscrição. O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não será 
atendido.  
4.11 A COMISSÃO DO CONCURSO não se responsabilizará por eventuais coincidências de horários 
das provas com outros compromissos dos candidatos, uma vez que os mesmos serão definidos e 
divulgados oportunamente por Edital de Convocação. 
4.12 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha de Inscrição somente poderão sofrer 
alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e 
encaminhado à Comissão do Concurso até a data da homologação do presente Concurso Público. Após 
a homologação do mesmo, o pedido deverá ser encaminhado para o Setor de Recursos Humanos 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
4.13 A inscrição do candidato resultará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, às quais não poderá alegar desconhecimento. O DEFERIMENTO da 
inscrição dar-se-á, automaticamente, mediante o correto preenchimento e assinatura da ficha de 
inscrição, e ao pagamento da taxa de inscrição correspondente. 
4.14 Na hipótese de caso(s) de indeferimento(s) das inscrições haverá manifestação escrita, que será 
divulgada através de publicação de acordo com o item 1.3, dentro do prazo de até 10 (dez) dias 
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contados do encerramento das mesmas. Em não havendo tal manifestação todas as inscrições 
considerar-se-ão DEFERIDAS. 
4.15 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das 
Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), Cédula de Identidade 
para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas 
pelos Conselhos Regionais ou Autarquias Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

5- DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
5.1 Em cumprimento ao artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e artigo 37, parágrafos 1º e 2º, do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 que determina a 
reserva de 5% (cinco por cento) das vagas a portadores de deficiência, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do emprego, fica reservada 01 (uma) vaga para o emprego de Auxiliar 
Administrativo,  01 (uma) vaga para o emprego  de Agente de Manutenção, 01 (uma) vaga para o 
emprego Ajudante Geral,  01 (uma) vaga para o emprego Professor de Matemática, 01 (uma) vaga 
para o emprego de Professor Infantil, 01 (uma) vaga para o emprego Secretário de Escola e 01 
(uma) vaga para o emprego de Motorista. 
5.2 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral; 
a) Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
b) O candidato com deficiência visual (cego) prestará a prova mediante leitura através do sistema 
Braille e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille, devendo levar, para esse fim, no dia 
da aplicação das provas, reglete e punção. 
c) No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, no campo próprio da ficha 
de inscrição, sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a 
deficiência da qual é portador. 
d) O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se confirmada tal 
situação, em qualquer fase deste concurso, sujeitando-se às consequências legais pertinentes. 
e) Os candidatos portadores de deficiência classificados serão submetidos à perícia específica 
destinada a verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atribuições do emprego especificado neste Edital, devendo apresentar, obrigatoriamente, 
quando convocado para perícia médica, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
f) Os portadores de deficiência participarão deste concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne: 

f.1) ao conteúdo das provas; f.2) à avaliação e aos critérios de aprovação; f.3) ao horário e ao 
local de aplicação das provas; f.4) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

g) Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 
h) A publicação do RESULTADO FINAL do Concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação. 
i) Na medida em que forem sendo oferecidas as vagas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO 
LANGE, convocará, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de classificação, respeitando-se o 
número de vagas destinadas aos portadores de deficiência, como mencionado no item 5.1, o que 
implicará convocar candidatos portadores de deficiência pela ordem de classificação neste grupamento, 
possibilitando o efetivo respeito ao percentual de vagas reservadas. 
j) O candidato portador de deficiência, que no ato da inscrição não declarar essa condição não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente. 

 
6- DAS PROVAS 

O Concurso Público será composto das seguintes fases: 
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6.1 Das Provas Escritas: 
a) O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e 
classificatório, com questões de múltipla escolha, visando a capacitação para o emprego, cujas matérias 
versarão sobre o programa especificado no Anexo II, que faz parte integrante e inseparável do presente 
Edital. 
b) As provas objetivas constarão de 40 questões com 4 alternativas cada uma. 
c) A duração das provas objetivas será de 3 (três) horas. 
6.2 Das Provas Práticas 
Para os candidatos aos empregos públicos de Motorista e Operador de Máquinas aprovados na prova 
objetiva em conformidade com o item 8 (oito), haverá prova prática de caráter eliminatório e 
classificatório e constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao 
desempenho de suas funções. 
6.3 - Dos Títulos: 
Concorrerão à contagem de pontos por Títulos somente os candidatos inscritos aos empregos de 
Assistente Social, Dentista, Enfermeiro (Padrão), Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Médico 
Urologista, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Psicólogo, Professor de 
Matemática, Professor de Ciências, Professor de Português, Professor de História, Professor de 
Educação Infantil e Psicopedagogo que forem aprovados na forma do item 8 (oito) do presente edital. 
A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação e será 
somada ao resultado obtido na prova escrita. 
 

7- DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
7.1 As provas serão realizadas no Município de Cesário Lange/SP, e está prevista para o período de 17 
a 24 de outubro de 2010, sendo que a confirmação da data e as informações sobre horários e locais 
para realização das mesmas serão divulgadas, oportunamente, através de Edital de Convocação nos 
meios de comunicação especificados no ITEM 1.3 deste Edital. 
7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com 
antecedência de 30 (minutos) munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b) Do comprovante de inscrição; 
c) Documento Original de IDENTIDADE  

7.3 Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de 
identidade original com foto, descritos no item 4.15, devendo estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza. 

a) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 

     b) Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de 
nascimento deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico, junto ao 
fiscal da sala. 

7.4 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital 
de Convocação, e: 

a) Deverá chegar ao local das provas com antecedência de 30 (minutos) do horário 
estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às provas serão 
fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação. 
b) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 
c) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 

7.5 No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões e o Gabarito 
Oficial, no qual o candidato deverá assinalar as respostas.  
7.6 Ao terminar a prova objetiva, o candidato deve entregar o Gabarito Oficial, devidamente assinado, 
ao fiscal da sala. Não serão computadas as questões em branco, as questões com duas ou mais 
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
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reservado às respostas ou à assinatura, uma vez que se houver marcas ou rasuras fora do campo 
reservado o ponto não será computado, prejudicando o desempenho do candidato. 
7.7 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de 
impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
7.8 No decorrer da prova, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade 
na formulação de alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de 
ocorrências para posterior análise da banca examinadora. 
7.9  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, independente da formulação de recursos. 
7.10 O candidato poderá levar consigo o caderno de questões depois de transcorrido o tempo mínimo 
de 02h00 (duas horas) de prova. 
7.11 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados 
somente quando ambos as tiverem concluído. 
7.12 O Gabarito Oficial deverá ser divulgado em até 03 (três) dias após a realização da prova nos meios 
de comunicação especificados no item 1.3 do Edital. 

 
8- DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

8.1 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que cada questão 
valerá o correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
8.2 Será considerado aprovado e classificado o candidato que obtiver 50 (cinquenta) ou mais pontos 
na prova.  
8.3 O candidato que obtiver MENOS de 50 (cinquenta) pontos na prova estará automaticamente 
eliminado do Concurso. 

 
9 – DAS PROVAS PRÁTICAS 

9.1. Aos candidatos inscritos para os empregos públicos de Motorista e Operador de Máquinas 
aprovados na prova objetiva do concurso haverá Prova Prática. 
9.2. A convocação incluindo o programa para a prova prática, será feita através de edital de convocação 
divulgado através dos meios de comunicação descritos no item 1.3. 
9.3 Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, 
horário e local estabelecido quando da convocação. 

 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS 

10.1 A Prova Prática terá caráter eliminatório, influindo na classificação do candidato e será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 100 (Cem) pontos. 
10.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (Cinquenta) pontos na 
Prova Prática. 
10.3 O candidato que não atingir a média do item 10.2 na prova prática será excluído do Concurso 
Público. 
 
 

11 – DOS TÍTULOS 
 11.1 Aos candidatos inscritos para os empregos de: Assistente Social, Dentista, Enfermeiro (Padrão), 
Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Médico Urologista, Médico Cardiologista, Médico 
Ginecologista, Médico Pediatra, Psicólogo, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor 
de Português, Professor de História, Professor de Educação Infantil e Psicopedagogo que forem 
possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 2 – DOS EMPREGOS serão atribuídos 
os seguintes pontos: 
a) 05 pontos para cada Título de Doutor na Área; 
b) 03 pontos para cada Título de Mestre na Área; 
c) 1,5 pontos para quem tiver registro (documentado) de, no mínimo 03 anos de experiência na área, 
comprovado através da carteira Profissional ou atestado do órgão empregador. 
d) 01 ponto para cada diploma de graduação, na área de atuação, desde que não seja pré requisito 
para o emprego conforme determinado no quadro do item 2- DOS EMPREGOS. 
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e) 01 ponto para cada Curso de Pós Graduação - ESPECIALIZAÇÃO na área de atuação, Expedido 
por Instituição de Ensino reconhecido oficialmente com mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE 
declaradas no certificado; 
11.2 Somente farão jus à pontuação relativa aos títulos, os candidatos classificados na provas objetivas, 
habilitadas com no mínimo 50 pontos. 
11.3 A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 05 
(cinco) pontos. 
11.4  Todos os documentos relativos aos títulos a serem pontuados na forma aqui estabelecida, deverão 
ser entregues por meio de cópia autenticada ou apresentação do original para conferência. 
11.5  Não farão jus a pontuação os títulos com menos de 360 horas, também não farão jus a pontuação 
qualquer tipo de  estágio (estágio também não será considerado como experiência na área), ou 
certificados onde não esteja expressamente declarado como Pós Graduação. 
11.6 A convocação para entrega dos títulos será feita através de edital divulgados nos meios de 
comunicação descritos no item 1.3 acima. 

 
12– DA CLASSIFICAÇÃO 

A nota final do candidato aprovado no concurso será igual à: 
12.1 Nota da prova objetiva para os empregos públicos de: Auxiliar Administrativo, Agente de 
Manutenção, Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Ajudante Geral, Fiscal, 
Fiscal de Tributos, Fiscal Visa (vigilância Sanitária), Instrutor de Música, Instrutor de Artes Cênicas, 
Instrutor de Dança, Jardineiro, Merendeira, Pedreiro, Secretário de Escola e Técnico em Enfermagem. 
12.2 A somatória dos pontos obtidos na prova objetiva e prova prática para os empregos de: Motorista e 
Operador de Máquinas. 
12.3 A somatória dos pontos obtidos na prova objetiva e Títulos para os empregos de: Assistente Social, 
Dentista, Enfermeiro (Padrão), Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Médico Urologista, Médico 
Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Psicólogo, Professor de Matemática, Professor de 
Ciências, Professor de Português, Professor de História, Professor de Educação Infantil e 
Psicopedagogo 
12.4 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
12.5 Em caso de igualdade na Classificação final terão preferência, sucessivamente, o candidato que: 
(a) tiver mais idade; b) maior tempo de serviço na carreira (público ou privado); c) maior 
número de filhos menores. 

 
13– DO RECURSO 

13.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de três (3) dias úteis contados, respectivamente: 
a) Da divulgação do edital; 
b) Da homologação das inscrições; 
c) Da realização das provas objetivas; 
d) Da divulgação dos Gabaritos; 
e) Do resultado das provas objetivas e pontuação de títulos; 
f) Da realização das provas práticas; 
g) Do resultado das provas práticas e classificação. 

13.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente 
do Concurso. 
13.3 O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

a) Argumentação lógica e consistente; 
b) Capa constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato; 
c) Ser entregue em duas vias originais datilografados ou digitado, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido.  

13.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações e prazos estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos.  
13.5 O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Concurso e protocolado no 
setor de protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, de segunda à sexta-feira, 
das 8 (oito) às 15 (quinze) horas. 
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13.6 Não serão aceitos recursos feitos através de cartas, e-mail, telefone ou qualquer outro meio que 
não seja o descrito no item 13.5. 
13.7 Recebido o pedido de recurso, a Comissão do Concurso decidirá pela manutenção ou ato 
recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado. 
13.8 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido no item 13.1 será indeferido. 
13.9 Se do exame de Recursos resultar anulação de questão(ões) ou de item(ns) de questão, a 
pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido.  

 
14- DA CONVOCAÇÃO 

14.1 A convocação para preenchimento do EMPREGO PÚBLICO obedecerá à ordem de classificação 
final estabelecida quando da homologação do concurso. 
14.2 Por ocasião da convocação para preenchimento da vaga será exigida do candidato a 
documentação relativa à confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua 
inexistência ou eventual irregularidade implicará na imediata eliminação do candidato aprovado no 
concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

a) O candidato deverá apresentar os documentos pessoais conforme solicitação do Setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cesário Lange; 
b) Entregar também 2 (duas) fotos 3 X 4 recente. 

14.3 A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização DA 
NOMEAÇÃO. 
14.4 O chamamento para preenchimento da vaga ao EMPREGO será feito por telefone ou convocação 
via correio por AR. 
14.5 Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à Perícia Médica, 
de caráter eliminatório promovida pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange / SP, que avaliará a 
capacidade física e mental de acordo com a especificidade do trabalho. 
14.6 O candidato que, ao ser convocado para assumir a vaga do EMPREGO público, recusar, desistir 
por escrito ou depois de admitido, que deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela 
Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação.  

 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião do provimento do EMPREGO, acarretarão a nulidade da 
inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
civil ou criminal. 
15.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, 
desde que aprovado, junto à Prefeitura Municipal Cesário Lange; não lhe cabendo qualquer reclamação 
caso não seja possível à mesma informá-lo da nomeação, por falta da citada atualização. 
15.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do concurso, a qualquer tempo. 
15.4 Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 
Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos exigidos nos termos deste Edital, para a 
realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 1 (uma) hora; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, 
livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação (pagers, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
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j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

15.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado. 
15.5 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, após constar decisão do TCE, 
serão incinerados após a Contratada oficializar por escrito à Contratante, e a Contratante não 
manifestar por escrito a intenção de manter os documentos em arquivo. 
15.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos especialmente nomeada pela 
PORTARIA nº 3.203/2010. 
15.8 Caberá ao Prefeito do Município de Cesário Lange a homologação dos resultados do Concurso. 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é divulgado o 
presente edital nos sites www.cesariolange.sp.gov.br, www.omegaitu.com.br, por afixação no mural 
da Prefeitura de Cesário Lange e no local das inscrições e o resumo divulgado em jornal da região.   
 
CESÁRIO LANGE/SP, 08 de setembro de 2010. 
 
 
 
 
 
 

RAMIRO DE CAMPOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

EMPREGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Descrição Sumária 
Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação 
de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
informações, arquivo, datilografia em geral e atendimento ao público. 
Descrição detalhada 
Examina a correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações 
solicitadas, para elaborar respostas e posterior encaminhamento. 
Datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, 
circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina 
administrativa. 
Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, 
registro, distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às 
solicitações. 
Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou 
alfabética, para manter um controle sistemático dos mesmos. 
Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando 
esclarecer as solicitações dos mesmos. 
Recebe e transmite fax. 
Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou 
prestando informações relativas aos serviços executados. 
Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a 
finalidade de encaminhá-la às pessoas interessadas. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
Descrição Sumária 
Desenvolve ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. 
Descrição Detalhada 
Participa do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação, da equipe, das ações 
de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. 
Desenvolve ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco sanitário para a 
população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias. 
Promove ações de educação para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade quanto 
aos meios para evitar a proliferação de vetores, visando o combate aos mesmos. 
Participa de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam 
a qualidade de vida. 
Estimula a participação da comunidade nas políticas voltadas para a área da saúde, 
especialmente nas de prevenção e controle de doenças. 
Recebe e cumpre as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade exigida. 
Utiliza instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças. 
Realiza o combate aos vetores, conforme orientação técnica, utilizando equipamentos de proteção 
individual – EPI, quando necessário e conforme determinado. 
Realiza visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle de 
doenças e promoção da saúde junto às famílias, na área de abrangência determinada, conforme 
estabelecido em seu plano de trabalho, elevando sua freqüência nos domicílios que apresentem 
situações de risco e/ou requeiram atenção especial. 
 Promove o saneamento domiciliar de forma a descobrir, destruir e evitar a formação e reprodução 
de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em residências, para evitar a 
proliferação de insetos e animais peçonhentos. 
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Desenvolve atividades inerentes ao combate à doença de chagas, esquistossomose, dengue e 
outras doenças. 
Profere e/ou organiza palestra em escolas públicas e associações comunitárias, com a finalidade 
de melhorar os hábitos e prevenir doenças. 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins. 
Realizar o cadastramento dos domicílios de sua respectiva base geográfica e o acompanhamento 
das micro-áreas de risco. 
Utiliza instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-culturais da comunidade de sua 
atuação. 
Busca constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as seguintes 
prescrições de comportamento ou conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à 
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, 
dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom 
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar 
com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, assimilamento de novos métodos de trabalho, 
etc. 
Cumpre as normas estabelecidas de biosegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de 
prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes. 
Executa outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato.  
 
EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição Sumária 
Presta serviço de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando método e processos básicos do serviço 
social. 
Descrição Detalhada 
Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturas, para assegurar o progresso coletivo e a 
melhoria do comportamento individual. 
Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da 
análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de 
forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento. 
Planeja, executa e analisa pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas 
especiais para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de 
saúde e formação de mão-de-obra. 
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos 
financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível. 
Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, 
alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos, competentes de assistência, para 
possibilitar atendimento dos mesmos. 
Executa outras correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO 
Descrição Sumária 
Executa serviços em diversas áreas da organização, executando tarefas de natureza operacional 
em salas, conservação e manutenção dos próprios municipais e outras atividades afins. 
Descrição Detalhada 
Executa, sob a orientação do profissional responsável, as tarefas relativas ao setor em que está 
lotado. 
Executa tarefas de faxina e organização do local de trabalho, assegurando as condições 
adequadas para realização das atividades. 
Efetua limpeza geral nas salas do próprio municipal, bem como a sua conservação e manutenção 
Auxilia nos serviços de armazenamento de materiais de limpeza, acondicionando-os em 
prateleiras ou armários, para assegurar o estoque e conservação dos mesmos. 
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Providencia, bem com, zela pelos materiais e equipamentos utilizados para execução do seu 
trabalho, guardando-os em locais adequados, visando a sua conservação. Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: AJUDANTE GERAL 
Descrição Sumária 
Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional 
em obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos próprios municipais. 
Descrição Detalhada 
Auxilia nos serviços de armazenamento de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, 
areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para 
assegurar o estoque dos mesmos. 
Auxilia nos serviços de jardinagem em geral. 
Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros 
logradouros públicos, capinando, limpando, lavando, varrendo, transportando entulho, visando 
melhorar o aspecto do município. 
Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de 
sepulturas. 
Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de mercadorias e 
materiais. 
Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura 
de novas vias. 
Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo os materiais necessários. 
Apreende animais soltos em vias públicas. 
Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou para garantir a correta 
instalação. 
Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Descrição Sumária 
Executa, previne e completa o tratamento de saúde, efetuando os devidos acompanhamentos de 
acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde. 
Descrição detalhada 
Realiza levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas domiciliares 
e, quando necessário, encaminha os pacientes à unidade da saúde. 
Coordena e participa de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a 
parasitas e insetos, uso de anticoncepcional, distribuindo formulários informativos e orientando a 
comunidade nos procedimentos necessários ao controle da saúde. 
Ministra cursos e palestra sobre noções de higiene e primeiros socorros, para motivar o 
desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios da população. 
Presta primeiros socorros, fazendo curativos simples, aplicando injeções e controlando pressão 
arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar a cicatrização de ferimentos. 
Orienta na coleta de material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a 
realização dos mesmos. 
Executa outras correlatas determinada pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: DENTISTA 
Descrição Sumária 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofaxial, utilizando processos clínicos 
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 
Descrição Detalhada 
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Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando por via direta, para verificar a presença de 
cáries e outras infecções. 
Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. 
Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir 
infecções mais graves. 
Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para 
evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente. 
Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro para eliminar a instalação de focos 
e infecção. 
Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 
Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, 
utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 
Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a 
Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população 
em geral. 
Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar 
sua higiene e utilização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: ENFERMEIRA (PADRÃO) 
Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 
Descrição Detalhada 
Executa diversas tarefas de enfermagens como: administração de sangre e plasma, controle de 
pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes. 
Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo curativos 
ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 
Supervisiona a equipe de enfermagem, treinamento, coordenando e orientando sobre o uso de 
equipamentos medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, 
para assegurar o tratamento ao paciente. 
Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente 
seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho 
adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, 
assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os 
problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e 
avaliando os trabalhos e as diretrizes. 
Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às 
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc. 
Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de 
suplementação alimentar. 
Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças 
como diabetes e hipertensão. 
Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, 
prevenção de drogas, etc. 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais 
de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. 
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados. 
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Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em 
relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da 
unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de 
serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo 
para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: FISCAL 
Descrição Sumária 
Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, ambulantes, 
verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade. 
Descrição Detalhada 
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais, diversões públicas e outros, verificando a 
correta inscrição quanto ao tipo de atividades para recolhimento de tributos municipais, visando o 
cumprimento das normas legais. 
Efetua levantamento dos imóveis, verificando as áreas existentes, para sua atualização cadastral. 
Vistoria imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com o devido alvará 
de construção, para garantir sua segurança e a expedição do “habite-se”. 
Efetua comandos gerais, autuando ambulantes e comerciantes em feiras livres e logradouros 
públicos, que exercem atividades sem a devida licença, para evitar fraudes e irregularidades que 
prejudiquem o erário público. 
Fiscaliza o horário de funcionamento do comércio eventual, como plantões de farmácias, para 
assegurar o cumprimento das normas legais. 
Atende às reclamações do público quanto a problemas que prejudiquem o bem-estar, com 
referência a residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, 
visando à segurança da comunidade. 
Fiscaliza os estabelecimentos comerciais quanto a higiene e ao bem-estar social dos ocupantes, 
vistoriando suas dependências, fazendo cumprir as disposições do Código de Posturas. 
Autua e notifica os contribuintes que cometeram infração e informa-os sobre a legislação vigente, 
com o objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
Descrição Sumária 
Fiscaliza tributos municipais, inspecionando estabelecimentos industriais, de prestação de 
serviços e de demais entidade, examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda 
Pública Municipal e da economia popular. 
Descrição Detalhada 
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta 
inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimentos de taxas e tributos municipais, ou licença de 
funcionamento, para notificar as irregularidades encontradas. 
Autua, notifica e intima os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais, com 
base em vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à 
prefeitura municipal. 
Elabora relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando 
seus superiores para que as providências sejam tomadas. 
Atua e notifica os contribuintes que cometeram infrações e informa-os sobre a legislação vigente, 
visando à regularização da situação e o cumprimento da lei. 
Mantém-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária,  
Acompanhando as alterações e divulgações  feitas em publicações especializadas, colaborando 
para  difundir a legislação vigente. 
Executa outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: FISCAL DA VISA (Vigilância Sanitária) 
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Descrição Sumária 
Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para 
advertir, multar e apreender produtos quando necessário, visando preservar a saúde da 
comunidade, fazendo cumprir a legislação federal, estadual e municipal em vigor. 
Descrição Detalhada 
Fiscaliza estabelecimentos que comercializem medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos. 
Elabora documentos, laudos e comunicações relacionados com a inspeção sanitária. 
Expede autos de intimação, de interdição, de apreensão de coleta de amostra e de infração e 
aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica. 
Encaminha amostras colhidas de fontes naturais, tais como: poços, minas, bicas, etc., para 
análise dos pedidos relacionados aos serviços de abastecimento de água. 
Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientando sobre a adução de água 
potável, como dar destino final aos objetos e o uso adequado de agrotóxicos, inclusive devolvendo 
as embalagens dos mesmos após a utilização do produto no local onde foi adquirido, para 
preservar a saúde da população em geral. 
Colhe amostra, quando solicitado, de alimentação e embalagens, encaminhando-os para análise 
sanitária no Instituto Adolfo Luts – IAL. 
Exerce fiscalização e controle sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua 
qualidade, abrangendo o ambiente de trabalho, a habitação, o lazer e etc. 
Fiscaliza as obras do Município com relação às normas sanitárias em vigor, inclusive no que se 
refere à aprovação de projetos de construção. 
Fiscaliza regularmente dentro das normas sanitárias, o escoamento das águas nas vias públicas, 
notificando os infratores e aplicando as multas cabíveis. 
Fiscaliza os terrenos baldios, notificando seus proprietários a efetuarem sua limpeza, inclusive 
aplicando as multas estabelecidas, se for o caso. 
Executa tarefas correlatas e afins á área de fiscalização a critério do superior imediato. 
 
EMPREGO: INSTRUTOR DE MÚSICA 
Descrição Sumária 
Planeja, organiza, coordena e orienta o ensino de música. 
Descrição Detalhada 
Orienta, estimula e acompanha o desenvolvimento das potencialidades musicais dos educandos; 
Realiza estudos de processos técnicos, transmitindo ensinamentos do uso dos estudos dos 
diversos materiais de musica; cuidado e conservação dos materiais de trabalho; 
Realiza e auxilia os alunos a efetuarem pesquisas na área de música; Dirige atividade pertinente à 
Banda Municipal e ao Coral Municipal, entre outros; 
Testa e afinar instrumentos musicais; 
Faz arranjos, prepara repertórios e sugere apresentações musicais; 
Solicita aquisição de peças de música, instrumentos e outros elementos necessários ao 
aprendizado; 
Transmite instruções aos educandos quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais 
musicais; 
Promove eventos musicais de cunho cultural entre os educandos; 
Ensaia periodicamente o canto do hino do município e outros pertinentes a datas cívicas, tais 
como: Independência do Brasil, República, entre outros. 
Executa outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 
Descrição Sumária 
Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de artes cênicas. 
Descrição Detalhada 
Coordena e executar o ensino de artes cênicas;  
Orienta e estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas dos 
educandos; 
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Realiza estudos dos processos técnicos, transmitindo ensinamentos do uso dos diversos materiais 
de artes cênicas;  
Estimula hábitos de ordenação, cuidados e conservação dos materiais de trabalho; 
Realiza estudos e pesquisas na área das artes em geral;  
Prepara e apresentar exposições patrocinadas pelo Município e representá-lo em outras;  
Participa de simpósios, congressos, exposições e outros, objetivando a atualização e evolução 
das técnicas na área das artes em geral;  
Desenvolve peças de teatros fomentando o interesse dos alunos às artes cênicas; 
Responsabiliza-se pela conservação e manutenção dos materiais e equipamentos utilizados; 
executar tarefas afins. 
Executa outras atividades pertinentes às artes em geral. 
 
EMPREGO: INSTRUTOR DE DANÇA 
Descrição Sumária 
Planeja, organiza, coordena e orienta o ensino da dança. 
Descrição Detalhada  
Orienta, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas; 
Realiza estudos de processos técnicos transmitindo ensinamento de uso dos estudos dos 
diversos materiais de dança. 
Cuida e conserva os materiais de trabalho; 
Realiza estudos e pesquisas na área da musica; 
Testa e afinar os instrumentos musicais; 
Faz arranjos, prepara repertórios e sugere apresentações de dança; 
Solicita aquisição de peças musicais, instrumentos e outros elementos necessários; 
Transmite instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais; 
Promove a demonstração de danças com intuito de fomentar o interesse dos educandos; 
Executa outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: JARDINEIRO 
Descrição Sumária 
Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos. 
Descrição Detalhada 
Prepara a terra, revolvendo-a, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários para 
proceder o plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais. 
Efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e 
instrumentos apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas. 
Efetua a formação de novos jardins e gramados, renovando-lhes as partes danificadas, 
transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e procedendo à limpeza dos mesmos, para 
mantê-los em bom estado de conservação. 
Prepara canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos 
estabelecidos, para atender à estética dos locais. 
Zela pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local 
apropriado, para deixá-los em condições de uso. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: MERENDEIRA 
Descrição Sumária 
Prepara e distribui refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e 
conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos. 
Descrição Detalhada 
Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, 
quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os 
alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da 
unidade. 
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Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso. 
Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de servir aos 
alunos. 
Recebe e armazena os produtos, observando data de validade e qualidade dos gêneros 
alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita 
qualidade da merenda. 
Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e 
prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda. 
Zela pela limpeza e higienização de cozinha e copas, para assegurar a conservação e o bom 
aspecto das mesmas. 
Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização. 
Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de 
relatórios. 
 
EMPREGOS: MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO UROLOGISTA, 
MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA E MÉDICO PEDIATRA 
Atribuições: Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamentos, realiza intervenções de 
pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, 
para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: 
Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico, bem como intervenções de pequenas cirurgias, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividades de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância epidemiológica. Executar 
tarefas afins.  
 
EMPREGO: MOTORISTA 
Descrição Sumária 
Dirige e conserva veículos automotores, da frota da organização, tais como automóveis, 
ambulâncias, peruas e picapes, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os 
em trajeto determinado, de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para 
efetuar o transporte de servidores, autoridades, materiais e outros. 
Descrição Detalhada 
Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, 
água e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 
funcionamento. 
Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou 
programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou 
determinados. 
Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu 
perfeito estado. 
Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento. 
Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso. 
Transportar materiais, de pequeno porte, de construção em geral como ferramentas e 
equipamentos para obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos. 
Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, 
itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas. 
Recolhe o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para 
possibilitar sua manutenção e abastecimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: PEDREIRO 
Descrição Sumária 
Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, 
para selecionar o material e estabelecer as operações a executar. 
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Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, 
utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão. 
Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter 
a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos. 
Assenta tijolos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para 
levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção. 
Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a 
instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins. 
Executa serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de 
pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e 
ferramentas necessárias para execução dos trabalhos. 
Executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases 
danificadas, para reconstituir essas estruturas. 
Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando 
para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição Sumária 
Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, 
nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento 
de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas. 
Descrição Detalhada 
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na 
execução de suas tarefas. 
Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 
para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. 
Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros. 
Opera equipamento de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e 
cascalho. 
Opera máquinas providas de martelo acionando mecanicamente ou de queda livre, para cravar 
estacas de madeiras, de concretos ou de aço, em terreno seco ou submerso. 
Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais 
utilizados na construção de estradas. 
Opera máquina para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para 
posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. 
Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e 
abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, 
descarregar material, mover pedra, terra e materiais similares. 
Executa serviços de terraplenagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamento e outros. 
Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade. 
Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo 
as necessidades de trabalho. 
Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais 
escavados, para o transporte dos mesmos. 
Efetua serviços de manutenção de máquinas, abastecendo-a, lubrificando-a e executando 
pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: PSICÓLOGO 
Descrição Sumária 
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Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 
organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para 
possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. 
Descrição Detalhada 
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o 
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e  
à sociedade. 
Presta atendimento nos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os 
em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus 
problemas. 
Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e 
social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escvola e à família, para 
promover o seu ajustamento. 
Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade 
profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 
trabalho. 
Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 
realizando a identificação e análise de funções. 
Promove o ajustamento do individuo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-
realização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
EMPREGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS e PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Ministrar aulas em cursos de ensino fundamental nas séries finais do ensino fundamental e no 
ensino médio, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes as disciplinas que compõe a 
grade curricular, através de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e 
desenvolvento com a classe trabalho de pesquisas. 
 
EMPREGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Atribuições típicas: 
Executar serviços de atendimento às crianças de 4 meses a 3 anos em suas necessidades diárias, 
cuidando da alimentação, higiene e recreação; estimula e incentiva as brincadeiras em grupo como 
brincadeiras de rodas, jogos e outras atividades lúdicas, para desenvolver física, mental, emotiva e 
socialmente os educandos em creches; auxilia as crianças no banho, no vestir, no calçar, pentear 
e guardar seus pertences, garantindo seu bem-estar; controla os horários de repouso das crianças, 
preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, das fraudas, para assegurar seu bem-estar e 
saúde. 
Executar outras atribuições afins. 

EMPREGO: PSICOPEDAGOGO 
Descrição sintética: compreende os EMPREGOS que se destinam a atuar no âmbito da 
educação, realizando pesquisas, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou 
individual, procedendo ao estudo dos educadores e ao comportamento do aluno em relação ao 
sistema educacional, às técnicas de ensino empregadas e aquelas a serem adotadas. 
Atribuições típicas: - promover cursos de orientação para os professores; 
Colaborar com a instituição familiar, escolar, educacional, sanitária, identificar os obstáculos do 
desenvolvimento do processo de aprendizagem através de técnicas especificas de analise 
institucional e pedagógica; 
Intervir, conscientizar dos conflitos de fragmentação de conhecimentos; 
Informar sobre atitudes pedagógicas com dificuldades de elaboração em todos os níveis; 
Implantar os recursos preventivos; 
Diagnosticar casos, manter atitude critica de abertura e respeito em relação às diferentes versões 
e encaminhar os alunos aos profissionais habilitados e qualificados para os devidos atendimentos; 
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Buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares, bem como 
reelaborar os papeis desempenhados pelos profissionais, tendo como critério à integração grupal 
efetiva, revisar as atribuições e tarefas a serem desempenhadas por cada elemento do grupo em 
sua globalidade; 
Colaborar na construção do conhecimento, identificar obstáculos no processo de aprendizagem e 
conhecimento; 
Executar outras atribuições afins. 
 
EMPREGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Exercem atividades auxiliares, de nível técnico atribuído á equipe de enfermagem como: assistir 
ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de 
enfermagem;   na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na 
prevenção e controle de das doenças transmissíveis em geral; na prevenção e controle 
sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde;    executar atividades de assistência de enfermagem; integrar a equipe de saúde.  Executa 
outras tarefas correlatas. 
 
EMPREGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Descrição Sumária 
Organiza as atividades pertinentes à secretaria da escola. 
Descrição Detalhada 
Organiza e mantém atualizados os prontuários dos alunos, precedendo ao registro e escrituração 
relativos à vida escolar, bem como o que se refere à matrícula, freqüência e histórico escolar, para 
facilitar a identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos. 
Executa tarefas relativas à anotação, organização de documentos e outros serviços 
administrativos, procedendo de acordo com normas específicas, para agilizar o fluxo de trabalhos 
dentro da secretaria. 
Supervisiona e orienta os demais servidores na execução das atividades da secretaria como 
redigir correspondências, verificar a regularidade da documentação referente à transferência de 
alunos, registro de documentos, para assegurar o funcionamento eficiente da unidade. 
Elabora proposta das necessidades de material permanente e de consumo, submetendo à 
aprovação do diretor, para atender às necessidades da unidade. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO II – BIBLIOGRAFIA OU PROGRAMA DE PROVAS 
 

EMPREGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (15 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (10 QUESTÕES) 
Informática = 1. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 2. Conceitos básicos de 
operação com arquivos em ambiente DOS/Windows; 3. Conceitos básicos para utilização do pacote 
MS-Office; 4. Conceitos de Internet; 4.1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet; 4.1 Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 5. 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. 
 
EMPREGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO 
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; 
Sílaba = separação silábica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e 
grave; 
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;     Sinais de pontuação = ponto-final, ponto-
e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos e vírgula;      Ortografia = 
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observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; Substantivo 
= comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo; Artigo definido e indefinido;      Adjetivo = flexão do adjetivo, adjetivo pátrio; Numeral = 
classificações e flexões; Pronomes = de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos; Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; regular e 
irregular; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; Sujeito e predicado = noções preliminares. 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; - Números Naturais – antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - 
Sistemas de Numeração - decimal e horário; - Sistema de Numeração Romana; - Números 
Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; - Números multiplicativos - dobro, metade; - 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
 
EMPREGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda 
Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 
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Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios 
de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 
01/06; 
BRASIL. MS.  GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único 
de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do 
Pacto pela Vida e de Gestão  2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 

      Caderno da Atenção Básica nº21. www.saude.gov.br/dab 
FUNDACENTRO. Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos, São Paulo, 2001 
FUNASA. Metodologia de controle, Cap4, Dezembro de 2002. 
MANUAL TÉCNICO- Leishmaniose Tegumentar Americana. FUNASA 
MANUAL TÉCNICO- Febre Maculosa. FUNASA 
MANUAL DE CONTROLE DE VETORES-MS 
MANUAL DE CONTROLE DE ROEDORES- FUNASA/MS 

      http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/serie.htm   
 
EMPREGO: AGENTE  COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
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Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (15 QUESTÕES) 
Norma Técnica sobre influenza a (H1N1) - Ministério da Saúde-versão 01 e 02 (www.saúde.gov.br) 
Cadernos da atenção básica N.º12, N.º15 e 16 - Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde - 
Ministério de Saúde - www.saúde.gov.br/DAB) 
Ministério da Saúde/DAB - Série comunicação e Educação em Saúde/DENGUE É FÁCIL 
PREVENIR! Brasília, 2.002. 
Pacto pela Saúde-Consolidação do SUS - Portaria 399/SUS de 22/02/2006. 
Saúde da Família: uma estratégia para reorientação do modelo assistencial Brasília: Ministério da 
Saúde 1.997. 
Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica 4.ª Ed. Brasília FUNASA/Centro Nacional de 
Epidemiologia/Ministério da Saúde 1.998. 
Plano Estratégico operacional dos programas: agentes comunitários de saúde da família Brasília: 
Ministério da Saúde 1.998. 
SIAB: Manual do sistema de informação da atenção básica Brasília: Ministério da Saúde. 
O trabalho do agente Comunitário de Saúde Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 
Saúde, 2.000/ Departamento de Atenção Básica - 3.ª edição/2.000, e-mail: dab@saude.gov.br 
Manual do Agente Comunitário de Saúde – Agentes em ação. Ano 01 de Março de 1.999, Ministério 
da Saúde Brasília – site: www.saude.gov.br 
Diretrizes e Bases da implantação do SUS/Política Nacional de Saúde. Constituição da Republica 
Federativa do Brasil – cap. Saúde (Lei N.º 8080 de 19/09/1.990 e Lei N.º 8142 de 28/09/1.990). 
 
EMPREGO: AJUDANTE GERAL  
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; 
Sílaba = separação silábica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e 
grave; 
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;     Sinais de pontuação = ponto-final, ponto-
e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos e vírgula;      Ortografia = 
observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; Substantivo 
= comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo; Artigo definido e indefinido;      Adjetivo = flexão do adjetivo, adjetivo pátrio; Numeral = 
classificações e flexões; Pronomes = de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos; Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; regular e 
irregular; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; Sujeito e predicado = noções preliminares. 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; - Números Naturais – antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - 
Sistemas de Numeração - decimal e horário; - Sistema de Numeração Romana; - Números 
Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; - Números multiplicativos - dobro, metade; - 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
 
EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
Código de Ética do Assistente Social;    Estatuto da Criança e Adolescente;     Estatuto do Idoso; 
Lei Orgânica da Assistência Social 
BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação – Ed. Veras 
BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e serviço social: fundamentos oncológicos – Ed. Cortez 
BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social: fundamentos e história 
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BRAGA, Lea (org.).  Serviço Social na previdência: trajetória, projetos profissionais e saberes - Ed. 
Cortez 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org.) A família contemporânea em debate 
BOGUS, Lucia (org.). Desigualdade e a questão social - Ed. EDUC 
FALEIROS, Vicente de Paula.  Estratégias em Serviço Social – Ed. Cortez 
______________________ Saber profissional e poder institucional – Ed. Cortez 
FRANÇA, Marina. Famílias acolhedoras: preservando a convivência familiar e comunitária – Ed. 
Veras 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Relações sociais e serviço social no Brasil – Ed. Cortez 
______________________ Renovação e conservadorismo no Serviço Social – Ed. Cortez 
______________________. Serviço Social em tempo de capital de fetiche: Capital financeiro, 
trabalho questão social – Ed. Cortez 
KALOUSTIAN, Silvio Manoug. Família Brasileira: a base de tudo – Ed. Cortez 
PEREIRA, Potyara A. P.  Necessidades humanas: sibsídios à crítica dos mínimos sociais - Ed. 
Cortez 
RICO, Elizabeth Melo (org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão de debate 
SA, Jeanete L. Martins de (org.) Serviço Social e interdisciplinaridade - Ed. Cortez 
SALES, Mione Apolinário Política Social, família e juventude: uma questão de direitos – Ed. Cortez 
SARTI, Cynthia Andersen.  A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres – Ed. 
Cortez 
SIMÕES, Carlos. Curso de Direito do Serviço Social – Ed. Cortez 
SPOSATI, Aldaíza. Proteção Social e Cidadania – Ed. Cortez 
_______________. Os direitos (dos desassistidos) sociais – Ed. Cortez 
YASBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social 
Revista Serviço Social e Sociedade números 88/ 89 / 90 / 91 / 92 – Ed. Cortez 
Revista Serviço Social e Sociedade: trabalho e trabalhadores, nº93, ano 24, 2008. 
Revista Serviço Social e Sociedade: memória do serviço social, políticas públicas, nº96, ano 24, 
2008. 
 
EMPREGO: DENTISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
Constituição Federal (art. 196 a 200) - Lei 8080/ 1990 - Lei 8142/ 1990  
Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 
2002) 
Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais- Portaria 399/SUS de 
22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Normas do Programa de Imunização (Secretaria de Estado da Saúde); 
ALVARES, L.C., TAVANO, O. Curso de Radiologia 3 ª ed. - Santos,1993 
ANDRADE, E.D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 1ª Ed - Artes Médicas, 1999 
BOTTINO, M.A., FELLER, C. Atualização na Clínica Odontológica. 1992. CARRANZA. Periodontia 
Clínica de Glickman. 5 ª ed. Interamericana, 1983 . CHAVES, M. Odontologia Social. 3 ª ed. 1986. 
FERREIRA, F. V., Ortodontia − Diagnóstico E Planejamento Clínico, 1997. GONÇALVES, E.N.A., 
FELLER, C. Atualização na Clínica Odontológica. 1998. GUEDES PINTO, A.C. Odontopediatria. 5ª 
ed., Santos, 1995. LASCADA, N. T., Compêndio Terapêutico Periodontal, Ninon Huglette Moussalli, 
1994. MARZOLA, C. Anestesiologia. 1ª ed., Pancast, 1992. TOMMASI, A. F., Diagnóstico em 
Patologia Bucal, 1998 
STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de Saúde, Serviços e Tecnologia. 
Brasília: UNESCO/ M.S 2002. 
KRIGER, L. Promoção de Saúde Bucal: paradigma, ciência, humanização, 3ª edição. São Paulo, 
ABOPREV, 2003- Porto Alegre. 
PEREIRA, AC. Odontologia em Saúde Coletiva. Porto Alegre. ARTMED, 2003. 
BUISCHI, YAP. Promoção de Saúde Bucal na Clínica Odontológica, SP ARTMED 2000. 
BORAK, S.S. Diagnóstico Bucal. Artes Médias- São Paulo 1996. 
NEWBRUN, E. Cariologia- São Paulo, Santos 1988. 
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MS. Controle de Infecções e Prática Odontológica em Tempos de AIDS: Manual de Condutas, 
Brasília; Secretaria de Políticas Públicas de Saúde, 2000. 
Código de Ética de Odontologia (Conselho Federal de Odontologia) 
 
EMPREGO: ENFERMEIRO (PADRÃO) 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
Cartilhas HumanizaSUS- Minisério da Saúde 
O HumanizaSUS na Atenção Básica, 2009.  
Emenda Constitucional nº 29 - Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde 
A Enfermagem em Pediatria e Puericultura, Edilza Maria R. Schiinitz, Livraria Atheneu - 1989 
Manual de Enfermagem em Pediatria, Jane Isabel Biehl, Beatriz Seblen Ojeda, Terezinha Perin 
Elizabete Moreira da Silva, Editora Médica e Científica Ltda. – 1992 -- Enfermagem Pediátrica, Maria 
da Graça Corso da Motta, Neusa Roque, Silvia Rossi – 1990 - Cartilha de Amamentação.......doando 
amor, Jayme Murahovschi, Ernesto Teixeira do Nascimento, Keiko Miyasaki Teruya, Laís Graci dos 
Santos Bueno, Paulo Eduardo Almeida Baldin  --  Sergio C. Kabbach, Almed Editora e Livraria Ltda. - 
1997 
AIDS e Enfermagem Obstétrica, Heimar de Fátima Marin, Mirian Santos Paiva, Sonia Maria Oliveira 
de Barros, E-P-U- - 1991 --- Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher, Controle de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Manual do Ministério da Saúde - Urgências e 
Emergências maternas, Manual do Ministério da Saúde  -   Pré-Natal de Alto Risco, Manual do 
Ministério da Saúde 
Pré-Natal de Baixo Risco, Manual do Ministério da Saúde  -   Controle do Câncer Cérvico-Uterino e 
de Mama, Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde  -   Programa DST / AIDS, Secretaria 
do Estado da Saúde  --   
 Guia de Vigilância Epidemiológica, Ministério de Saúde, Fundação Nacional da Saúde. Centro 
Nacional Epidemiológica, 2004 - Enfermagem em Doenças Transmissíveis, E.P.U.  - Normas de 
Biossegurança, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde - Recomendações para a 
Redução da Transmissão Vertical – AIDS, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde 
- Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde -- Administração em Enfermagem, Editora 
São Camilo - CEDAS 
Administração em Enfermagem, Paulino Kurcgant, E-P-U -  Enfermagem em Emergências, Julio 
Ikeda Fodes, E-P-U  -   Bioética e Saúde, Christian de Paul de Barchifontaine    -  Leocir Pessini, 
Ademar Rover, CEDAS - Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de Saúde  -  
Fundamento de Enfermagem, Julio Ikeda Fodes, Emílio Emi Kawamoto --  Enfermagem, Cálculos e 
Administração de Medicamentos, Arlete Giovani, Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e 
Soluções, Naima da Silva Staut, Maria Dorys Emmy Menacho Durán, Marta Janete Mulatti Bri gano  -  
Procedimentos Básicos de Enfermagem, Deptos- de Enfermagem do Hospital das Clínicas e da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Atheneu  --   Moderna Prática de Enfermagem, Brunner 
/ Suddadh, Editora Interamericana 
Norma de Programa Estadual de Imunização, Manual de Vacinação da Secretaria do Estado da 
Saúde, 2008 
SANTOS, N.C.M. Urgência e Emergência para a Enfermagem Ed Iátria- 4ª edição 
BARBOSA, D.A., VIANNA, L.A.C. -Enfermagem Ambulatorial e Hospitalar- UNIFESP-Ed. Manole 
SANTOS, A.S., MIRANDA,S,M.R.C.- A enfermagem na gestão da atenção primária - Ed. Manole 
SUS - Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes, Manual do Ministério da Saúde --  
Contribuição à Implantação do SUS, E. S. Almeida, Faculdade de Saúde Pública da USP - 
Dezembro/95  --  Saúde e Cidadania a Implantação do SUS, Arthur Chioro, A. Scas/96  -TANNURE, 
Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro- Sistematização da Assistência de Enfermagem !ª 
edição- Editora LAB.2002. 
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CALIL, Ana Maria; PARANHOS, Wana Yeda. O Enfermeiro e as Situações de Emergência - Ed. 
Atheneu- 1ª edição/ 2007. 
BRUNNER por NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem- volumes 1,2 e 37ª edição/ Guanabara 
Koogan; 
Cartilhas HumanizaSUS- Minisério da Saúde 
O HumanizaSUS na Atenção Básica, 2009. 
Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição. 2002 
Cadernos da Atenção Básica nº12, nº15, nº6 nº19 e nº21 e nº23- Ministério da Saúde-
2006/2007/2009   
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009.  Infecção Humana pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral. 
DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e Colaboradores 
Medicina Ambulatorial − Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 3ª edição 2006, 
 
EMPREGO: FISCAL  
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição Federal – Artigos 145 a 162. 
Código Sanitário Estadual Lei nº 10.083/98 
Lei Orgânica de Cesário Lange, disponível no site www.camaracesariolange.sp.gov.br 
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Lei nº 781/94 Código de Obras de Cesário Lange disponível no site 
www.camaracesariolange.sp.gov.br (pesquisar) 
Lei 769/1993 – Código Tributário de Cesário Lange disponível no site 
www.camaracesariolange.sp.gov.br (pesquisar) 
 
EMPREGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição Federal – Artigos 145 a 162. 
Código Sanitário Estadual Lei nº 10.083/98 
Lei Orgânica de Cesário Lange, disponível no site www.camaracesariolange.sp.gov.br 
Lei nº 781/94 Código de Obras de Cesário Lange disponível no site 
www.camaracesariolange.sp.gov.br (pesquisar) 
Lei 769/1993 – Código Tributário de Cesário Lange disponível no site 
www.camaracesariolange.sp.gov.br (pesquisar) 
 
EMPREGO: FISCAL VISA 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
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parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (15 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda 
Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 
Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o controle social e define critérios 
de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-SUS) 
01/06 ; 
BRASIL. MS.  GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema 
Único de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do 
Pacto pela Vida e de Gestão  2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 
CADERNO DA ATENÇÃO BÁSICA Nº21 e nº22- Ministério da Saúde/ Departamento da Atenção 
Básica- Brasília-DF- 
CARTILHA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ANVISA. BRASÍLIA,  2ª edição /AGOSTO DE 2002- 
www.anvisa.gov.br 
Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2010 
FUNDACENTRO.Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos, São Paulo,2001 
FUNASA.Metodologia de controle, Cap4, Dezembro de 2002. 
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MANUAL DE CONTROLE DE VETORES-MS 
MANUAL DE CONTROLE DE ROEDORES- FUNASA/MS 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE- MS 
LEGISLAÇÃO GERAL DA ANVISA SOBRE ALIMENTOS - LEIS E DECRETO-LEI 
DISPONIVEL NO SITE DA ANVISA http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/serie.htm   

CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO: Lei nº10.083, de 23 de setembro de 1998- 
São Paulo-SP 
 HAZELWOOD, D. MCLEAN, A.C. MANUAL DE HIGIENE para Manipuladores de Alimentos-
Livraria Varela- SP 2ª Reimpressão.1998 

 
EMPREGO: INSTRUTOR DE MÚSICA 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990. 
BOHUMIL, Méd. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996, 4ª edição. 
FONTERRADA, Marisa Trech de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. 
ed. São Paulo: Editora UNESP; Rio de Janeiro: Funarte, 2008. 
LACERDA, Osvaldo. Compêndio de Teoria Elementar de Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 
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EMPREGO: INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
ALVES MARQUES, MARIA VALQUIRIA. (1993). Escritos Sobre um Corpo. 1ª edição. Editora 
Annablume. 
BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo: o teatro popular do Nordeste. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional; Edusp, 1966. (Brasiliana, v.332)  
FRAGA, EUDINIR. (1988). Corpo-Santo – Surrealismo ou Absurdo, 1ª edição. Editora Perspectiva. 
GOMES, Dias. O Pagador de Promessas. Rio de Janeiro: Ediouro,1996. 
KOUDELA, Ingrid D.. Jogos Teatrais. S.Paulo: Perspectiva, 1984. 
______________. Brecht: um jogo de aprendizagem. S.Paulo. Perspectiva,1991. 
______________. Texto e Jogo. S. Paulo: Perspectiva, 1997 
MARCOS, Plínio. Navalha na Carne. São Paulo: Atica. 
PALLOTINI, Renata. Introdução à Dramaturgia. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
SHAKESPEARE, William. Obra Completa – vol.1 Rio de Janeiro: José Aguilar, 1969. 
SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais: o fichário de Vila Spolin. S.Paulo: Perspectiva 
STANISLAVSKI, CONSTANTIN. A Preparação do Ator. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 
1982. 
 
EMPREGO: INSTRUTOR DE DANÇA 
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PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
EHRENFRIED, L. - Da educação do corpo ao equilíbrio do espírito - ed. summus editorial; 
NAVAS, Cássia - Na dança / Organização Cássia Navas, Flávia Fontes e Inês Bogéa, imprensa 
oficial. 
RANGEL, Nilda Barbosa Cavalcante – Dança, educação, educação física: propostas de ensino da 
dança e o universo da educação física - Ed Fontoura 
STRAZZACAPPA, Márcia - Entre a arte e a docência: A formação do artista da dança / Márcia 
Strazzacappa e Carla Morandi - Ed Papirus  
VIANNA, Klauss - A dança - Ed Summus editorial 
 
EMPREGO: JARDINEIRO  
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; 
Sílaba = separação silábica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e 
grave; 
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;     Sinais de pontuação = ponto-final, ponto-
e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos e vírgula;      Ortografia = 
observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; Substantivo 
= comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 
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aumentativo; Artigo definido e indefinido;      Adjetivo = flexão do adjetivo, adjetivo pátrio; Numeral = 
classificações e flexões; Pronomes = de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos; Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; regular e 
irregular; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; Sujeito e predicado = noções preliminares. 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; - Números Naturais – antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - 
Sistemas de Numeração - decimal e horário; - Sistema de Numeração Romana; - Números 
Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; - Números multiplicativos - dobro, metade; - 
 
EMPREGO: MERENDEIRA  
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; 
Sílaba = separação silábica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e 
grave; 
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;     Sinais de pontuação = ponto-final, ponto-
e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos e vírgula;      Ortografia = 
observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; Substantivo 
= comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo; Artigo definido e indefinido;      Adjetivo = flexão do adjetivo, adjetivo pátrio; Numeral = 
classificações e flexões; Pronomes = de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos; Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; regular e 
irregular; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; Sujeito e predicado = noções preliminares. 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; - Números Naturais – antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - 
Sistemas de Numeração - decimal e horário; - Sistema de Numeração Romana; - Números 
Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; - Números multiplicativos - dobro, metade; - 
 
EMPREGO: MOTORISTA. 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
 Leitura, compreensão e interpretação de texto;  
Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; Sílaba = separação, classificação quanto ao 
número de sílaba e quanto à sílaba tônica; Valor semântico das palavras, sinônimos, antônimos e 
polissemia. Denotação e Conotação. 
Variedades linguísticas – norma culta, informal/oral, regional, gíria e marginalizada. 
Figuras de linguagem – metáfora, pleonasmo, antítese, hipérbole, personificação, eufemismo e 
ironia. 
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; 
Sinais de pontuação = ponto-final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
dois-pontos e vírgula.       
Ortografia = observar o EMPREGO de c/ç, , ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, 
o/u. 
Artigo definido e indefinido.  
Substantivo = comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; gênero, 
número e grau dos substantivos. 
Adjetivo = gênero (masc./fem.), número (sing./pl) e grau dos substantivos, locução adjetiva e 
adjetivos pátrios. 
Numeral = classificações e flexões;  
Pronomes = pessoal do caso reto, oblíquo e tratamento; possessivos; demonstrativos, indefinidos 
e relativo. 
Advérbios, interjeições, preposições (avaliar o sentido da preposição no texto) e conjunções 
(reconhecer o sentido expresso de cada conjunção) 
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Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; 
gerúndio, particípio e infinitivo; modo verbal = indicativo, subjuntivo e imperativo; locuções verbais; 
tipos de verbo, regular/irregular e abundantes; vozes do verbo.  
Frase – oração - período simples e composto (coordenação e subordinação) 
Tipos de sujeito e predicado nominal, verbal e verbo-nominal. 
Complemento verbal (Objeto direto e objeto indireto), complemento nominal, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial,  predicativo do sujeito,  agente da passiva, aposto e vocativo. 
Concordância verbal e nominal, colocação pronominal, processo de derivação prefixal e sufixal. 
Questões ortográficas: uso do mas/mais; afim / a fim; onde/aonde; mau/mal; senão/ se não; 
porque/porquê/ por que/ por quê. 
MATEMÁTICA (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Múltiplos e Divisores. Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistema de Numeração Romana 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; 
Potenciação e Radiciação; Expressões Algébricas; Produtos notáveis; Equações do 1° grau; 
Sistemas de equações do 1º grau com duas variáveis; Equações do 2° grau; Porcentagem; Razão 
e Proporção; Regra de três simples e composta. Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais; Sistema métrico decimal; Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  
ESPECÍFICAS (10 QUESTÕES) 
Código de Trânsito Brasileiro – LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. 
Noções básicas de primeiros socorros. 
 
EMPREGO: MÉDICO CLINICO GERAL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200.  
BRASIL. Emenda Constitucional nº29.  
BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde.  
BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios de 
repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 
01/06; 
BRASIL. MS.  GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único 
de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto 
pela Vida e de Gestão 2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 6ª edição. 2005 
SUS de A a Z- publicação do Ministério da Saúde 
Acolhimento, com avaliação e classificação de risco, 2004 M.S. 
O dia em que o SUS visitou o cidadão, 2008 M.S. (Cordel) 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde/ Secretaria de Estado da 
Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009.   Infecção Humana pelo Vírus Influenza A (H1N1) Novo 
Subtipo Viral. 
Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
Tratado de Medicina Interna- CECIL- 21ª edição/ 2001 Ed. Guanabara Koogan 
Medicina Interna – Harrison – vol. 1 e 2 – 12ª edição – editora Guanabara Koogan 
IV Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2002), disponível no site da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – www.cardiol.br e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia – www.sbn.org.br 
III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias (2001) site: www.cardiol.br 
Consenso Brasileiro sobre Diabetes- diagnóstico e classificação do DM tipo II (2001),      disponível 
no site www.diabetes.org.br 
Normas do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde-2008. 
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DUNCAN, Bruce B. SCHMIDT, Maria Inês. GIUGLIANI, Elsa R.J. e colaboradores. 3ª edição- artmed 
editora-2006. 
CADERNOS DE ATENÇÃO MÉDICA/ Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde: 
nº15, nº16 nº19 e nº21- Brasília-DF. www.saude.gov.br/dab 
MANUAL DE CONDUTAS MÉDICAS-IDS/ USP/ 2003. 
Trabalho e Redes de Saúde Valorização dos Trabalhadores da Saúde 2.ª edição 
2.ª reimpressão Série B. Textos Básicos de Saúde Brasília – DF 2008 
-HARRISON – MEDICINA INTERNA (2volumes), A Fauci & D. Kasper, Editora McGraw, 16ª Edição, 
2005. 
-TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA, A. C. Lopes & V. Amato Neto, Editora Roca, 2006. 
 
EMPREGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda 
Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 
Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o controle social e define critérios de 
repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-SUS) 
01/06; 
BRASIL. MS.  GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único 
de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do 
Pacto pela Vida e de Gestão  2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 
- Cecil Tratado de Medicina Interna – 22ª Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello 
Editora: Elsevier. 
CADERNO DA ATENÇÃO BÁSICA Nº 15, 16, 19 e 21:     Ministério da Saúde/ Departamento da 
Atenção Básica- Brasília-DF. Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde/  
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral. 
Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
DUNCAN, Bruce B.,     SCHMIDT, Maria Inês., GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina Ambulatorial- 
condutas médicas na atenção primária. 3ª edição. Ed. Artmed -2006 
HARRISON – MEDICINA INTERNA (2volumes), A Fauci & D. Kasper, Editora 
Manual de Condutas Médicas na Atenção Básica/Saúde da Família- IDS/USP 
SINÍSIO, Herbert., XAVIER, Renato. Ortopedia e Traumatologia - Princípios e Prática. 4ª edição. 
WATSON-JONES. Fraturas. Traumatismos das Articulações-Editora Guanabara Koogan- 5ª edição 
Vols. I e II 
CAILLIET, Rene. Lombalgias, Ombro, Pé e Tornozelo, Pescoço e Braço, Joelho- Dor e 
incapacidade, Mão-Dor e incapacidade. Editora Manole. 
 
EMPREGO: MÉDICO UROLOGISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda 
Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 
Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios 
de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-SUS) 
01/06 ; 
BRASIL. MS.  GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único 
de Saúde 



 

 37

BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do 
Pacto pela Vida e de Gestão  2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 
- Cecil Tratado de Medicina Interna – 22ª Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello 
Editora: Elsevier.2005 
DUNCAN, Bruce B. SCHMIDT, Maria Inês. GIUGLIANI, Elsa R.J. e colaboradores- Medicina 
ambulatorial - condutas médicas na atenção primária -3ª edição- artmed-2006 
CADERNO DA ATENÇÃO BÁSICA Nº 15, 16, 19 e 21:     Ministério da Saúde/ Departamento da 
Atenção Básica- Brasília-DF. Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde/  
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral. 
Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
Medicina Interna – Harison – vol. 1 e 2 – 12ª edição – editora Guanabara Koogan 
Atualização Terapêutica – F. Cintra do Prado -2003 Ed. Artes Médicas 
Manual de Condutas Médicas na Atenção Básica/Saúde da Família- IDS/USPT 
TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA, A. C. Lopes & V. Amato Neto, Editora Roca, 2006 
CIBERT, Jean. Manual de Urologia- Editora Masson & Cie- 2ª edição 
 
EMPREGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda 
Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 
Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios 
de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde  
BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 
01/06; 
BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único 
de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, 
em defesa do SUS 
BRASIL. Ministério da Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do 
Pacto pela Vida e de Gestão  2010-06-08 
Guia de Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br 
- Cecil Tratado de Medicina Interna – 22ª Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello 
Editora: Elsevier. 
DUNCAN, Bruce B. SCHMIDT, Maria Inês. GIUGLIANI, Elsa R.J. e colaboradores- Medicina 
ambulatorial - condutas médicas na atenção primária -3ª edição- artmed-2006 
GUS, Iseu. Eletrocerdiografia: Noções Básicas - Fundo Editorial BYK, 2ª tiragem 1993-São Paulo 
MOREIRA, Dalmo A. R. Arritmias- EPM- Editora de Projetos Médicos, 2006-São Paulo-SP 
FONSECA, Francisco A. H. Doenças Cardiovascularea. Vols. I, II, III e IV. Editora Planmark Ltda. 
2006. S.P. 
SERRANO JR, Carlos V., PESARO, Antonio E. P., CAVALCANTI, Euclides F. de A., Cardiologia 
Prática- Editora Manole. 2007. São Paulo. S.P. 
MACIEL, Benedito Carlos, MARIN NETO, J. A. Manual de Condutas Cardiológicas 1,2 e 3 Divisão de 
Cardiologia Departamento de Clínica Médica. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. S.P. 
Manual de Condutas Médicas na Atenção Básica/Saúde da Família- IDS/USP 
CADERNOS DA ATENÇÃO BASICA Nº 15, 16, 19 E 21. www.saude.gov.br/dab. 
CODIGO DE ÉTICA MÉDICA-CRM/CFM 
Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2010), disponível no site da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – www.cardiol.br e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia – www.sbn.org.br 
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III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias (2001) site: www.cardiol.br 
Consenso Brasileiro sobre Diabetes- diagnóstico e classificação do DM tipo II (2001), disponível no 
site www.diabetes.org.br 
Normas do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde 
 
EMPREGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 
8.080/90 – Lei orgânica da saúde, 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde 
Emenda Constitucional nº 29 - Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Tratado de Ginecologia − Febrasgo − Ed. 2000 − Ed. Revinte - Tratado de Obstetrícia − Febrasgo −. 
2000 − Ed. Revinte  
 Manual do Programa de Assistência integral à Saúde da Mulher − Ministério da Saúde –   
Assistência Pré-Natal (Manual técnico), Ministério da Saúde, 2000  -   Pré-Natal de alto risco (Manual 
técnico) Ministério da Saúde, 2000   
 Diagnóstico e Terapêutica em ginecologia − Piato - Tratado de Ginecologia − Novak - Obstetrícia 
Normal e Patológica − 2º ed. Ed. Savier  
 Tratado de Obstetrícia − Jorge de Resende. 
  Manual de Controle e Condutas nas Doenças Sexualmente Transmissíveis (Abordagem 
Sindrômica) - Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) 
Cadernos da Atenção Básica nº12, nº15 e nº16 nº 23- Ministério da Saúde-2006/2007/2010   
 Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana    pelo Vírus 
Influenza A (H1N1)Novo Subtipo Viral. 
     Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
 DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e Colaboradores 
Medicina Ambulatorial − Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 3ª edição 2006, 
 
EMPREGO: MÉDICO PEDIATRA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 
8.080/90 – Lei orgânica da saúde, 
SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde 
Emenda Constitucional nº 29 - Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma Emenda 
Constitucional nº 29 -  Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional da 
Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
MURAHOVISCHI, J. − Pediatria − Diagnóstico e tratamento − 5 ª ed. − 1.998 
MARCONDES, E. − Pediatria Básica − 8ª ed., 1.991 
DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e Colaboradores 
Medicina Ambulatorial − Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 3ª edição 2006,  --
---  NELSON,, BHERMEAN, KLIGMAN e ARVIN, Tratado de Pediatria, 15º Edição , Ed. Guanabara 
Koogan. 
Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição. 2002 
Cadernos da Atenção Básica nº12, nº19 e nº21- Ministério da Saúde-2006/2007   
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009.  Infecção Humana pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral. 
Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
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NORMA TÉCNICA DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO- Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo- CVE. São Paulo – SP. 2008 
 
EMPREGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
PORTUGUÊS (15 QUESTÕES) 
 Leitura, compreensão e interpretação de texto;  
Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; Sílaba = separação, classificação quanto ao 
número de sílaba e quanto à sílaba tônica; Valor semântico das palavras, sinônimos, antônimos e 
polissemia. Denotação e Conotação. 
Variedades linguísticas – norma culta, informal/oral, regional, gíria e marginalizada. 
Figuras de linguagem – metáfora, pleonasmo, antítese, hipérbole, personificação, eufemismo e 
ironia. 
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; 
Sinais de pontuação = ponto-final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
dois-pontos e vírgula.       
Ortografia = observar o EMPREGO de c/ç, , ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, 
o/u. 
Artigo definido e indefinido.  
Substantivo = comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; gênero, 
número e grau dos substantivos. 
Adjetivo = gênero (masc./fem.), número (sing./pl) e grau dos substantivos, locução adjetiva e 
adjetivos pátrios. 
Numeral = classificações e flexões;  
Pronomes = pessoal do caso reto, oblíquo e tratamento; possessivos; demonstrativos, indefinidos 
e relativo. 
Advérbios, interjeições, preposições (avaliar o sentido da preposição no texto) e conjunções 
(reconhecer o sentido expresso de cada conjunção) 
Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; 
gerúndio, particípio e infinitivo; modo verbal = indicativo, subjuntivo e imperativo; locuções verbais; 
tipos de verbo, regular/irregular e abundantes; vozes do verbo.  
Frase – oração - período simples e composto (coordenação e subordinação) 
Tipos de sujeito e predicado nominal, verbal e verbo-nominal. 
Complemento verbal (Objeto direto e objeto indireto), complemento nominal, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial,  predicativo do sujeito,  agente da passiva, aposto e vocativo. 
Concordância verbal e nominal, colocação pronominal, processo de derivação prefixal e sufixal. 
Questões ortográficas: uso do mas/mais; afim / a fim; onde/aonde; mau/mal; senão/ se não; 
porque/porquê/ por que/ por quê. 
MATEMÁTICA (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e 
divisão; Múltiplos e Divisores. Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistema de Numeração Romana 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; 
Potenciação e Radiciação; Expressões Algébricas; Produtos notáveis; Equações do 1° grau; 
Sistemas de equações do 1º grau com duas variáveis; Equações do 2° grau; Porcentagem; Razão 
e Proporção; Regra de três simples e composta. Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais; Sistema métrico decimal; Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  
ESPECÍFICAS (10 QUESTÕES) 
Código de Trânsito Brasileiro – LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. 
 
EMPREGO: PSICÓLOGO 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL (art. 196 a 200) 
Lei nº 8080/90   e  Lei nº 8142/90 
EMENDA CONSTITUCIONAL nº 29 
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NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE (NOAS-SUS/2002) 
PACTO PELA SAÚDE - CONSOLIDAÇÃO DO SUS E SUAS DIRETRIZES OPERACIONAIS- 
PORTARIA GM 399/ SUS  22/06/2006  site: www.saúde.gov.br 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA- CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS 
PSICÓLOGOS. BRASÍLIA. Ed. Brasília/ DF 2005. 
ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico, Ed. Artmed. 
BENJAMIN, A.- A Entrevista de Ajuda. São Paulo: Ed. Martins Fontes. 
BLEGER, J. Temas de psicologia. Entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
BOCK, A. M., FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 
Psicologia. São Paulo: Ed. Saraiva. 
DALGALARRONDO, P. Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas. 
FENICHEL, O. Teoria Psicanalítica das Neuroses. Atheneu, 1997. 
OCAMPO, M. L. S. e outros. O Processo de Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. São Paulo: 
Martins Fontes.  
SEGAL, H. Introdução à Obra de Melaine Klein. Rio de Janeiro: Imago. 
VYGOTSKY, L.S. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Editora. 
ZIMERMAN, D.E. e OSORIO L.C. (org) Como trabalhar com Grupos. Porto Alegre: Ed. Artes 
Médicas. 
BRASIL. Comissão Organizadora da III CNSM. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Cuidar Sim, Excluir Não. Brasilia: Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde 2002.  
Site:  http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/saude_mental.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. O desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde: avanços, desafios e reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Ministério da Saúde / 
Conselho Nacional de Saúde. – 2. ed. atual – Brasília: Ministério da Saúde, 2004 . 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. Ministério da Saúde / Secretaria 
de Atenção à Saúde / Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 2. ed. – Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Relatório de Gestão 2003-2006: 
Saúde Mental no SUS: acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 
 
EMPREGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PEDAGÓGICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1998- artigos 22 a 24 e 205 a 232. 
Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal nº  8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente 
Decreto nº 6.094/07 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Todos pela Educação. 
Lei Federal nº  11.494, de 20 de junho de 2007 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB. 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, 1ª a 4ª série.  
EJA – PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO – Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/primeirosegmento/propostacurricul
ar.pd  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais da educação especial   
ROJO, Roxane, A PRÁTICA DE LINGUAGEM EM SALA DE AULA: Praticando os PCN.  Mercado 
das Letras   
KLEIMAN, Ângela: Os significados do letramento. Mercado das Letras   
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP. Paz e Terra, 2003.  
ESPECIFICAS (25 QUESTÕES) 
Documentos. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – matemática – E.F. 3º ciclo e 4º ciclo. Disponível 
em: 
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 
ESTRATÉGIAS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 
EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Isolda Giani de Lima e Laurete Zanol Sauer 
Disponível em: 
http://www.cinted.ufrgs.br/renote/nov2005/artigosrenote/a63_Artigo_Laurete_Isolda_revisado.pdf 
Matemática: O Processo De Ensino-Aprendizagem. Clarice Lúcia Schneider 
Disponível em: http://www.somatematica.com.br/artigos/a32/p2.php 
OBRAS. 
BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de Matemática. São Paulo: Ed. Moderna. 
BOYER, Carl B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blucher. 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto & Aplicação – Ensino Médio. São Paulo: Ática Editora. 
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Completa. São Paulo: Editora FTD. 
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Matemática Ensino Médio. São Paulo: Ed. Saraiva.  
PARRA Cecília, A didática da matemática – Reflexões Psicopedagógica; Editora Artmed. 
RABELO, Edmar Henrique. Textos matemáticos. Produção, Interpretação e Resolução de 
problemas. Petrópolis. R.J. Vozes. 2002.      
 
EMPREGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1998- artigos 22 a 24 e 205 a 232. 
Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal nº  8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente 
Decreto nº 6.094/07 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Todos pela Educação. 
Lei Federal nº  11.494, de 20 de junho de 2007 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB. 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, 1ª a 4ª série.  
EJA – PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO – Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/primeirosegmento/propostacurricul
ar.pd  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais da educação especial   
ROJO, Roxane, A PRÁTICA DE LINGUAGEM EM SALA DE AULA: Praticando os PCN.  Mercado 
das Letras   
KLEIMAN, Ângela: Os significados do letramento. Mercado das Letras   
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP. Paz e Terra, 2003.  
ESPECIFICAS (25 QUESTÕES) 
AMABIS, J. M. e MARTHO, G. M. – Fundamentos da Biologia Moderna – Volume Único – 4ª Edição 
– Editora Moderna.  
BARROS, C. e PAULINO, W. R. – Ciências – 5ª a 8ª série (6º ao 9º Ano – Ensino Fundamental) – 
Editora Ática. 
CANTO, E. L. – Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano – 5ª a 8ª série (6º ao 9º Ano – 
Ensino Fundamental) – Editora Moderna. 
CARO, C. M. e outros autores – Construindo Consciências – CIÊNCIAS – 5ª a 8ª série (6º ao 9º Ano 
– Ensino Fundamental) – Editora Scipione. 
KANTOR, C. e outros autores – Ciências, Natureza & Cotidiano – 5ª a 8ª série (6º ao 9º Ano – 
Ensino Fundamental) – editora FTD. 
PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais – 5ª a 8ª séries. 
PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais - Meio Ambiente.  
ProNEA – PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao1.pdf     
 
EMPREGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PEDAGÓGICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1998- artigos 22 a 24 e 205 a 232. 
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Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal nº  8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente 
Decreto nº 6.094/07 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Todos pela Educação. 
Lei Federal nº  11.494, de 20 de junho de 2007 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB. 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, 1ª a 4ª série.  
EJA – PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO – Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/primeirosegmento/propostacurricul
ar.pd  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais da educação especial   
ROJO, Roxane, A PRÁTICA DE LINGUAGEM EM SALA DE AULA: Praticando os PCN.  Mercado 
das Letras   
KLEIMAN, Ângela: Os significados do letramento. Mercado das Letras   
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP. Paz e Terra, 2003.  
ESPECIFICAS (25 QUESTÕES) 
BAGNO, Marcos. A norma oculta.  São Paulo: Parábola Editora, 2003. 
BAZERMAN, Charles; DIONÍSIO, Ângela e HOFFNAGEL, Judith C. (organizadoras).  Gêneros 
textuais, tipificação e interação. São Paulo: Ed. Cortez, 2005. 
BECHARA, E. MODERNA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA. Atualizada pelo novo acordo 
ortográfico. São Paulo: Editora  Nova Fronteira, 2009 
BOSI, A. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1997 
BRANDÃO, Helena Nagamine. Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Ed. Cortez, 2003. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Língua 
Portuguesa/ Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC / SEF, 1998. 
CEREJA, William Roberto. Ensino de Literatura – Uma proposta dialógica para o trabalho com 
literatura. São Paulo: Atual Editora, 2005. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 
GERALDI, João Warderley (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ed. Ática. 
LERNER, DÉLIA. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Ed. 
Artmed. 
MARTINS, Mª Helena. O que é leitura? São Paulo: Ed. Brasiliense. 
MORAIS, ARTUR GOMES DE (org.). O aprendizado da ortografia. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2007. 
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das Letras, 1998. 
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. Roxane Rojo e 
Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura.  Porto Alegre: Ed. Artmed.  

 
EMPREGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PEDAGÓGICAS (15 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1998- artigos 22 a 24 e 205 a 232. 
Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
Lei Federal nº  8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente 
Decreto nº 6.094/07 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Todos pela Educação. 
Lei Federal nº  11.494, de 20 de junho de 2007 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB. 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica.  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, 1ª a 4ª série.  
EJA – PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1º SEGMENTO – Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/primeirosegmento/propostacurricul
ar.pd  
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais da educação especial   
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ROJO, Roxane, A PRÁTICA DE LINGUAGEM EM SALA DE AULA: Praticando os PCN.  Mercado 
das Letras   
KLEIMAN, Ângela: Os significados do letramento. Mercado das Letras   
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP. Paz e Terra, 2003.  
ESPECIFICAS (25 QUESTÕES) 
PCNS (ensino fundamental e médio) 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Ensino 
de 5ª a 8ª série. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Volume 10.2 - 
Temas Transversais - Pluralidade Cultural. 
Disponível em:   http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoindigena.pdf 
ABUD, K. M. A História e o Ensino de História; in BLAJ, I e MONTEIRO, J. História e Utopias. São 
Paulo: ANPUH, 1996. 
BITTENCOURT, C. (org.). O Saber Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Ed. Contexto; 2003. 
______________, Ensino de História: Fundamental e Métodos. S.P, Cortez, 2004.  
CAINELLI, M. e SCHMIDT, M. A. Ensinar História. São Paulo; 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1994. 
FUNARI, Pedro Paulo. A Antiguidade Clássica: a história e cultura a partir dos documentos. 
Campinas: Unicamp, 1995. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.. 
VENANCIO, Renato e PRIORE, Mary del. O livro de ouro da História do Brasil. São Paulo: Ediouro, 
2001.   
MANGUELL, Alberto: Lendo Imagens- Companhia das Letras   
NOVAIS,  Fernando. História da Vida Privada no Brasil, S.P. Companhia das Letras. 2001.   
ÀRIES, Phelippe e Chartier, Roger. História da Vida Privada 3: Da Renascença ao Século das 
Luzes. S.P. Companhia das Letras.  1991.    
PERROT, Michelli. História da Vida Privada 4: Da revolução francesa à primeira guerra mundial. 
Companhia das Letras. 1991.    
DEL PRIORI, Mary e VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais – Uma introdução à história da África 
Atlântica, R.J., Campos. 2004.   
 
EMPREGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
Legislação (Na Legislação indicada, devem estar incorporadas todas as alterações ocorridas.) 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília; 1996.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Normas para construção e instalação de creches. Portaria Ministerial 
321, de 26 de maio de 1988. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde; 1989. 
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 
5º a 16; 37 a 41; 205 a 214; 226 a 230. 
Constituição do Estado de São Paulo, de 05 de outubro de 1989 - Artigos  217; 237 a 258; 282 e 
283. 
Formação disciplinar e desenvolvimento de competências na Educação Básica. Secretaria de 
Estado da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Lei nº. 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Resolução CNE/CEB nº. 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Especial. 
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial.  
PCN – Educação Infantil 
SÃO PAULO. Gestão Escolar: como transformar a rotina em desafio? In Revista de Educação e 
informática. Acesso dez.2000, vol.14. SP: FDE. 2000. p.19-28. São Paulo/Secretaria do Estado da 
Educação. Fundação para o Desenvolvimento da Educação.   
LIVROS E ARTIGOS 
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ALVES, Roberta C P; VERÍSSIMO, Maria De La Ó R. Os educadores de creche e o conflito entre 
cuidar e educar. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. v.17 n.1 São Paulo abr. 2007 
AZEVEDO, Heloisa Helena Oliveira de. IMPLICAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS DO BINÔMIO 
CUIDAR-EDUCAR NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
www.uepg.br/olhardeprofessor/pdf/revista102_artigo09.pdf  
BONDIOLI Anna (ORG). O projeto pedagógico da creche e a sua avaliação. Ed. Autores 
Associados, 2004. 
BRESSANI, Maria Cristina L; LOPES, Cleonice A Bosa; Rita Sobreira. A responsividade 
educadora-bebê em um berçário: um estudo exploratório.  Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. 
v.17 n.3 São Paulo dez. 2007 
CASTRO, E de Menezes - Olhares das Ciências sobre as Crianças  UNESCO - 
unesdoc.unesco.org 
CRECHE – Adaptação – É tudo novidade – Jaciara de Sá 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/Esp_009/creche_adaptacao.pdf 
CRECHE – Interagir e Conhecer.  Jaciara de Sá 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/Esp_009/creche_interacao.pdf 
• CRECHE – Cuidados e Seguranças – 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/Esp_009/creche_cuidados.pdf 
DRENT, Larissa VieirA; PINTO, Elizete Aparecida Lomazi da Costa. Problemas de alimentação em 
crianças com doença do refluxo gastro-esofágico. Artigo de Pesquisa. Pró-Fono R. Atual. Cient. 
vol.19 no.1 Barueri Jan./Apr. 2007 
EDUCAÇÃO INFANTIL: a creche, um bom começo. Brasília, v. 18, n. 73. julho 2001. MEC  
EDUCAÇÃO INFANTIL. Rumo à maturidade. Suzel Tunes 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/Esp_009/educacao_infantil.pdf 
ELTINK, Carolina Francisca. INDÍCIOS UTILIZADOS POR EDUCADORES PARA AVALIAR O 
PROCESSO DE INSERÇÃO DE BEBÊS EM UMA CRECHE. 
www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0709t.PDF 
FERRAZ, Beatriz. Um papo sério sobre a creche. Entrevista de Cristiana Morangon. Revista Nova 
Escola. http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/Esp_015/8_creche_entrevista.pdf 
GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sônia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. 
Ed. Artmed.  
GUIA ALIMENTAR para Crianças Menores de 2 anos.  Dez passos para uma alimentação 
saudável: guia alimentar para crianças menores de 2 anos: álbum seriado / Ministério da Saúde,. – 
Brasília: Ministério da ...    bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10_passos.pdf 
KRAMER, Sonia. O papel social da educação infantil.  Ministério das  Relações Exteriores. 
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000082.pdf 
IDENTIDADE E AUTONOMIA – Adaptação bem-feita – Cristiane Manrangon. 
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/pdf/0207/sala_identidade.pdf 
HANSEN, Janete; MACARINI, Samira M.; MARTINS, Gabriela D. F.; WANDERLIND, Fernanda H.; 
Mauro L. Vieira.    O brincar e suas implicações para o desenvolvimento infantil a partir da 
Psicologia Evolucionista.  Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. v.17 n.2 São Paulo ago. 2007 
TADDEI, José Augusto de Aguiar Carrazedo. Cuidados oferecidos pelas creches: percepções de 
mães e educadoras . Rev. Nutr. vol.20 no.5 Campinas Sept./Oct. 2007 
VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramall; FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da O cuidado da 
criança segundo trabalhadoras de creches. Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.11 no.1 Ribeirão 
Preto Jan./Feb. 2003 
 
EMPREGO: PSICOPEDAGOGO 
ESPECÍFICAS (40 QUESTÕES) 
Legislação 
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 
5º ao 16; 37 ao 69; 205 ao 230.   
LDB n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;            Constituição do 
Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989 - artigos 111 ao 137; 217 ao 283.   
Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.      
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Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental.    
Deliberação CEE nº 09/97 e Indicação CEE nº 08/97 - Institui, no Sistema de Ensino do Estado de 
São Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental.  
Parecer CNE/CEB nº 22/98 e Resolução CNE/CEB nº 01/99 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil.  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial.    
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental; introdução aos 
Parâmetros Curriculares. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
OBRAS 
BOSSA, Nadia A.. Fracasso Escolar: um olhar psicopedagógico – Artmed Editora – 2002 
CHAMAT, Leila Sara José. Técnicas de Diagnóstico Psicopedagógico: O diagnóstico clínico na 
abordagem interacionista. Editora Vetor.  
FERNANDES, Alícia. A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e 
sua família – Artmed Editora, 1991. 
OCAMPO, M. L. S. e outros. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. São Paulo, 
Martins Fontes, 1981.    
OLIVIA, Porto. Psicopedagogia Institucional: teoria, prática e assessoramento psicopedagógico – 
Wak Editora, 2006. 
PAIN SARA. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1985.  
RUBINSTEIN, Edith (0rg).    Psicopedagogia: uma prática, diferentes estilos. Casa do Psicólogo, 
1999. 
WEIS, Mª Lúcia L. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de 
aprendizagem escolar – Editora Vozes, 1997. 
 
EMPREGO: PEDREIRO 
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; 
Sílaba = separação silábica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento agudo, circunflexo e 
grave; 
Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;     Sinais de pontuação = ponto-final, ponto-
e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos e vírgula;      Ortografia = 
observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; Substantivo 
= comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; diminutivo e 
aumentativo; Artigo definido e indefinido;      Adjetivo = flexão do adjetivo, adjetivo pátrio; Numeral = 
classificações e flexões; Pronomes = de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos; Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; regular e 
irregular; 1ª/ 2ª/ 3ª terminação; Sujeito e predicado = noções preliminares. 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; - Números Naturais – antecessor e 
sucessor; - Operações com Números Naturais - adição, subtração, multiplicação e divisão; - 
Sistemas de Numeração - decimal e horário; - Sistema de Numeração Romana; - Números 
Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; - Números multiplicativos - dobro, metade; -  
 
EMPREGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
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marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (20 QUESTÕES) 
Noções básicas de informática; Uso adequado da internet, e-mail, fax e telefone; Redação Oficial; 
Noções de ética e cidadania; Noções básicas para organização de arquivos ativos e semiativados – 
Disponível em:  
http://www.unicamp.br/siarq/arq_setoriais/nocoes_basicas_para_organizacao_de_arquivos.pdf 
 
EMPREGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de 
linguagem; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; Gêneros textuais; elementos da estrutura narrativa e 
dissertativa; coesão e coerência textual; intertextualidade; Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem; Variantes linguísticas: norma culta, informal, oral, regional, gíria e 
marginalizada; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de 
sílaba e sílaba tônica; Acentuação = regras de acentuação e ocorrência da crase; Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = reconhecer os sinais de 
pontuação e quando empregá-los. 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos 
= definidos e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos 
pátrios e locução adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, 
irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  
Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, 
demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e EMPREGO;  
Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
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Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais (objeto direto e objeto indireto); 
complementos nominais, predicativo do sujeito;  Termos acessórios da oração = aposto; vocativo; 
adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  Regência nominal e 
verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das palavras que e 
se. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Operações 
com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de equações do 1º grau com duas 
variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, função linear, 
função quadrática, função modular e função composta, inequação produto e inequação quociente.  
– Equações, Inequações  e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade.  Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECÍFICAS (20 QUESTÕES) 
Cadernos da atenção básica nº12, 15, 16, 19, 21 e 23. www.saude.gov.br/dab 
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde. Programa de DST/AIDS da Secretaria de 
Estado da Saúde. Manual do Ministério da Saúde - Controle de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis 
AIDS e Enfermagem Obstétrica, Heimar de Fátima, Mirian Santos Paiva, Sônia Maria O. de Barros - 
EPU 
Enfermagem em Obstetrícia - Geraldo Mota de Carvalho – EPU. Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher - Manual do Ministério da Saúde. Pré Natal de Alto Risco - Manual do Ministério da 
Saúde 
Urgências e Emergências Obstétricas - Manual do Ministério da Saúde. Controle de Câncer Cérvico 
Uterino e Mamário - Manual do Ministério da Saúde (Normas e Técnicas). Guia de Vigilância 
Epidemiológica - Manual do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional de 
Epidemiologia – 2004; 
Normas de Biossegurança/Programa DTS/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde. 
Enfermagem Psiquiátrica Básica - Susan Irving. Enfermagem em Emergências - Julia Ikeda Fortes – 
EPU; 
Fundamentos de Enfermagem - Júlia Ikeda Fortes e Emília Emi Kavamoto – EPU. Deontologia em 
Enfermagem – EPU. Administração em Enfermagem - Paulino Kaurcgant – EPU. Enfermagens, 
Cálculos e Administração de Medicamentos - Arlete Giovani - Legnar Informática e Editora. Manual 
de Drogas e Soluções - Naíma da Silva Staut, Maria Doris Emmy Menalho Duran, Marta Janete 
Mulatti Brigatto - EPU 
Norma do Programa Estadual de Imunização/Manual de Vacinação da Secretaria de Estado da 
Saúde 2008; 
BRUNNER- por Sandra M. Nettina- Prática de Enfermagem vols.1, 2, 3 Ed. Guanabara Koogan 
Constituição da Republica Federativa do Brasil (Leis 8080 e 8142/90) 
 Portaria 399/SUS de 22/02/2006 GM; 
SUS - Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde. Política Nacional de 
Saúde (Análise Sumária da Constituição do Sistema de Saúde no Brasil). Legislação em 
Enfermagem - Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Programa da Criança do Ministério da Saúde. 
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo Vírus 
Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral 
 
 
 


