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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL 001/2011 

 

ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ALFABETIZADO E 1º GRAU 

 

CARGOS: MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS, AGENTE DE MANUTENÇÃO, AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E 

COZINHA, CARPINTEIRO, PEDREIRO E ALMOXARIFE: 

 

 

 

I - PORTUGUÊS: 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 

acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 

de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 

preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática. Obs. Não serão cobradas as 

alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com a resolução de 29 de 

setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias ( a antiga 

e a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012. 

 

II – MATEMÁTICA PARA OS CARGOS ALFABETIZADO 

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais - resolução de problemas sobre 

as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, 

arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: 

comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo - transformações - problemas; velocidade; 

tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional  - Real; Perímetro e área de 

quadrado e  retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 

 

II – MATEMÁTICA PARA OS CARGOS 1º GRAU 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e 

mínimo múltiplo comum;  Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e 

operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus;  Sistemas de equações do 1º e 2º 
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graus;  Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações 

trigonométricas (seno, cosseno e tangente);  Teorema de Pitágoras;  Ângulos;  Geometria - Área 

e Volume;  Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal;  Números e grandezas 

proporcionais, razões e proporções;  Regra de três simples e composta;  Porcentagem;  Juros 

simples - juros, capital, tempo, taxas e montante;  Média Aritmética simples e ponderada;  

Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais;  Problemas envolvendo os itens 

do programa. 

 

III – ESTUDOS SOCIAIS: 

Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Município de Jaborá: 

localização, limites, população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos 

relevantes ocorridos em  201 e 2011 no Brasil. 

 

IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

MOTORISTA: 

Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos 

obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de 

aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. 

Conservação e limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. 

Procedimento de operações. Verificações diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de 

falhas. Engrenagens. Simbologia. Lei Orgânica do Município de Jaborá. 

 

OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA: 

Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional direção hidráulica); 

sistemas de freios: funcionamento de freios, feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 

suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 

motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de 

motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, 

partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); operação prática com 

máquinas e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 

e artigos 256 a 268) .Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições adversas, 

segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 

manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens 
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OPERADOR DE MÁQUINA PESADA: 

Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção hidráulica); 

sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 

suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; 

motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de 

motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, 

partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  manutenção e lubrificação); operação prática com 

máquinas e equipamentos. Código  de Trânsito (artigos: 26 a 71,  80 a 90, 91 a 95,  144, 161 a 

255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, cargas perigosas, placas de 

sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito Brasileiro, manutenção e reparos no 

veícul/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade, controle 

quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições 

adversas, segurança, instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 

manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens.  

 

AGENTE DE MANUTENÇÃO: 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Comportamento no ambiente de trabalho. 

Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos 

em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. Tarefas de 

construção. Instrumentos agrícolas. Técnicas de aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem 

de máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e 

aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo 

e tipos de recipientes. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros socorros. 

Conservação do Mobiliário. Telefones de emergência. Saneamento básico. Manuseio de produtos 

químicos. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, carpintaria e marcenaria e reparos em 

alvenaria. Noções básicas de pintura em paredes, muros e metal. 

 

LIMPEZA, COPA E COZINHA: 

Serviços de limpeza em geral. Serviços de copa e cozinha. Requisição de materiais necessários 

aos seus serviços. Estoque de produtos. Conservação do mobiliário. Postura profissional e 

apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. Relacionamento Humano. Princípios 

fundamentais para o bom atendimento. Telefones de emergência. Saúde: riscos de contaminação 

de alimentos; Saneamento básico; Prevenção da saúde); Reciclagem de lixo; coleta seletiva de 
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lixo; riscos ambientais/ contaminantes (produtos químicos); Manuseio de produtos químicos; 

Armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais gerais). Técnicas de limpeza e 

higienização de ambientes e utensílios e equipamentos de cozinha. 

 

CARPINTEIRO: 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 

básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito 

de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

execução do serviço de carpinteiro. Noções básicas de atendimento ao público. Instrumentos, 

utensílios, materiais e equipamentos utilizados na profissão. 

 

PEDREIRO: 

Resolução de situações-problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina 

diária do trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. 

EPIs, noções de segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no 

desenvolvimento do trabalho. Conservação e manutenção de obras, reparos. Relações Humanas 

e interpessoais. Noção de perímetro e medida de área. 

 

ALMOXARIFE 

Controle do almoxarifado. Controle físico e de segurança. Inventário de materiais. Requisição de 

materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e movimentação 

de materiais. Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos. Noções básicas de combate a 

incêndio. Conhecimento geral de medidas de segurança e primeiros socorros. Noções básicas de 

informática. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL: 2º GRAU 
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CARGOS: TESOUREIRO; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; 

FISCAL DE TRIBUTOS; AUXILIAR DE DEFESA CIVIL; RECEPCIONISTA; TELEFONISTA. 

 

I - PORTUGUÊS: 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 

acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe 

de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 

preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. Análise sintática. Figuras de sintaxe. 

Literatura. Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, 

pois, de acordo com a resolução de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em 

janeiro de 2009, mas as duas grafias (a antiga e a nova) continuarão valendo até dezembro de 

2012. 

 

II - MATEMÁTICA: 

Potenciação; Radiciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e Fatoração; 

Equações; Conjuntos; Função 1° Parte; Função Exponencial; Logaritmo; Matrizes; Determinantes; 

(PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; Fatorial e Número Binomial;  Análise 

Combinatória: Arranjo Simples; Análise Combinatória: Permutação Simples; Combinações 

Simples; Permutação com Repetição;  Probabilidade;  Geometria Plana;  Ângulos;  Triângulos;  

Paralelas Transversais e Ângulos;  Elementos Notáveis de Triângulo;  Desigualdades 

Triangulares; Polígonos; Quadriláteros Notáveis; Circunferência; Arco e Triângulo; (TTR) 

Teorema do Triângulo Retângulo e (TQR) Teorema do Quadrilátero Inscrito e circunscrito; 

Paralelas e Transversais; Triângulos Semelhantes; Potência de Ponto; Triângulo Retângulo; 

Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo; Revisão: Geometria; Teorema dos Senos; 

Teorema dos Co-senos e Natureza de um Triângulo; Polígonos Regulares; Polígonos Regulares 

e Circunferência;  Áreas das Figuras Planas;  Geometria Analítica; O Determinante na Analítica; A 

Reta no Plano Cartesiano; Paralelismo e Perpendicularismo;  Posições Relativas de Duas Retas 

e Distância de um Ponto a uma Reta; – Circunferência; Geometria Espacial Métrica: Prisma; 

Prisma Regular; Pirâmide; Secção Transversal: Tronco de Pirâmide; Cilindro de Rotação (ou 

Revolução); Cone de Rotação (ou Revolução); Esferas, Superfície Esférica, Cunha e Fuso; 

Trigonometria: Relações Fundamentais e Auxiliares; Adição e Subtração de Arcos;  Funções 

Trigonométricas. 
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III – ESTUDOS SOCIAIS: 

 

Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Município de Jaborá: 

localização, limites, população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos 

relevantes ocorridos em 2009, 2010 e 2011 no Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das 

áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, esportes, história, turismo, 

relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas 

vinculações históricas. Meio Ambiente. 

 

IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

TESOUREIRO: 

Plano Plurianual; Proposta orçamentária e orçamento público; Lei orçamentária; Previsão e realização 

da receita; Receita pública e despesa pública; Licitações; Empenho da despesa; Divida ativa; 

Pagamentos em cheques; Tipos de cheques; Lei de responsabilidade fiscal; Fontes de receitas e 

despesas; Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e 

correspondências; Correspondência oficial; Processos administrativos: Formação, autuação e 

tramitação;  Organização administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; Qualidade 

no atendimento ao público; A imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura; Noções 

Básicas de Administração Pública:  serviços administrativos, atos administrativos, poderes 

administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos poderes legislativo, 

executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: 

organograma, fluxograma; Higiene e segurança do trabalho;  Constituição Federal de 1988, arts. 37, 

38, 39, 40 e 41. Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de teclado; Noções 

elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, 

Conhecimentos Básicos de Internet. noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de 

ferramentas básicas de software para microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, 

planilhas eletrônicas e banco de dados.  

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, desinfecção); Instrumentos 

cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; Calendário de Vacinas; 

Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras e Picadas venenosas; 
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Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na saúde pública; Didática aplicada à 

enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do 

exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e 

jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; 

Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de 

medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de 

administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 

gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 

Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de 

enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes 

e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de 

emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 

convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de 

transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 

parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, 

parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 

desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem 

em Saúde Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à 

saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 

aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde da 

mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde da 

família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias Legislação da 

Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/1990 e Lei 

n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996; Norma 

Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. 

Conhecimentos inerentes ao ESF. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e arquivo; 

classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; processos 

administrativos: formação, autuação e tramitação; organização administrativa dos serviços da 
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Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição. 

A imagem profissional, sigilo e postura; Noções Básicas de Administração Pública:  serviços 

administrativos, atos administrativos, poderes administrativos e princípios da Administração 

Pública; Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e 

racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; Higiene e 

segurança do trabalho;  Constituição Federal de 1988, arts. 37, 38, 39, 40 e 41. Conhecimentos 

de  microinformática: conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de software para 

microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e bancos de 

dados.  Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; 

Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet.  

 

FISCAL DE TRIBUTOS: 

Correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; Noções 

Básicas de Administração Pública: serviços administrativos, atos administrativos, poderes 

administrativos e princípios da Administração Pública; Competências dos poderes legislativo, 

executivo e judiciário; Organização e racionalidade; Higiene e segurança do trabalho; Tipos de 

tributos. Tributos Municipais: espécies. Fiscalização de tributos: organização de processos e 

auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, 

arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes.   Constituição Federal de 1988, arts. 37, 38, 

39, 40 e 41, 145 a 146. Conhecimentos de  microinformática: conhecimento e domínio do uso de 

ferramentas básicas de software para microcomputador e aplicativos para elaboração de testos, 

planilhas eletrônicas e bancos de dados.  Conhecimento de teclado; Noções elementares do 

Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de correio eletrônico, Conhecimentos 

Básicos de Internet.  

 

AUXILIAR DE DEFESA CIVIL: 

 Sistema Nacional de Defesa Civil. Sistema Estadual de Defesa Civil. Relatório de Primeiro 

Atendimento e Avaliação de Danos. Lixiviação Urbana. Lesões Ambientais Urbanas: lixo, 

pichação, dejetos urbanos, áreas de proteção ambiental na zona urbana. Operações em 

enchentes: cuidados, riscos mais comuns, atendimento a pessoas ilhadas. Operações de 

Salvamento; Avaliação de danos estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de 

queda de estruturas de alvenaria; sinais externos de movimentação de taludes. Primeiros 

Socorros: Noções básicas de anatomia; avaliação do local de ocorrência; biosseguranca; 
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cinemática do trauma; Oxigenioterapia; Avaliação de vitimas; Reanimação cardiopulmonar; 

Movimentação e transporte de acidentados; Hemorragias e ferimentos em tecidos moles; 

traumatismos de extremidades; traumatismos em gestantes, idosos e pediátricos; Queimaduras; 

intoxicações; Afogamento e quase afogamento; infarto agudo do miocárdio; angina pectoris, 

acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório e crise hipertensiva; emergências 

respiratórias; convulsão; abdômen agudo; diabetes; Parto emergencial; triagem de vitimas; 

vitimas com necessidades especiais; distúrbios de comportamento. 

 

TELEFONISTA: 

Atender telefone: atendimento ao público interno e externo através do telefone. Elementos de 

comunicação, emissor, receptor. Receber e transferir ligações para outros ramais; Telefones de 

emergência; Efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais. Operar o PABX e equipamento 

de fac símile (fax). Conhecimentos em nível de usuário do Microsoft Word e Microsoft Excel para 

redação, formatação e arquivo de texto; Noções de planilhas de Excel; Recebimento e 

transmissão de mensagens; Controle de entrada e saída de pessoas do órgão; Executar a 

operação de centrais telefônicas; execução e recepção, e destinação de ligações telefônicas; 

controle de listas e agendas telefônicas; serviços públicos e outras atividades auxiliares; 

Relacionamento humano; Princípios fundamentais para o bom atendimento. Atribuições do cargo. 

 

RECEPCIONISTA: 

Normas básicas de atendimento ao público. Atendimento ao telefone. Recepção e arquivamento 

de documentos. Serviço postal: tipos de correspondência, postagem de cargas e encomendas. 

Correspondência eletrônica. Conhecimento em nível de usuário e operação de equipamentos de 

escritório ‐ computador, impressoras, telefones, fac ‐ símile, máquinas de calcular. Noções 

básicas de arquivo. Noções Básicas de Administração Pública:  serviços administrativos, atos 

administrativos, poderes administrativos e princípios da Administração Pública. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL: 3º GRAU 

 

CARGOS: ENFERMEIRO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, FARMACÊUTICO, GERSTOR 

AMBIENTAL, CONTADOR E PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 

 

I - PORTUGUÊS: 

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; 

Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, 

Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 

pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, 

Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;. Português Erudito, Uso dos 

Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções da Linguagem. Compreensão e 

interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e 

emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 

Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos. Obs. Não serão cobradas as 

alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo com a resolução de 29 de 

setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias (a antiga e 

a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012. 

 

II - MATEMÁTICA: 

Potenciação; Radiciação; Regra de Três;  Porcentagem;  Produtos Notáveis e Fatoração;  

Equações;  Conjuntos;  Função 1° Parte;  Função Exponencial;  Logaritmo;  Matrizes; 

Determinantes; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; Fatorial e Número 

Binomial;  Análise Combinatória: Arranjo Simples; Análise Combinatória: Permutação Simples; 

Combinações Simples; Permutação com Repetição;  Probabilidade;  Geometria Plana;  Ângulos;  

Triângulos;  Paralelas Transversais e Ângulos;  Elementos Notáveis de Triângulo;  Desigualdades 

Triangulares; Polígonos; Quadriláteros Notáveis; Circunferência; Arco e Triângulo; (TTR) 

Teorema do Triângulo Retângulo e (TQR) Teorema do Quadrilátero Inscrito e circunscrito; 

Paralelas e Transversais; Triângulos Semelhantes; Potência de Ponto; Triângulo Retângulo; 

Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo; Revisão: Geometria; Teorema dos Senos; 

Teorema dos Co-senos e Natureza de um Triângulo; Polígonos Regulares; Polígonos Regulares 

e Circunferência;  Áreas das Figuras Planas;  Geometria Analítica; O Determinante na Analítica; A 

Reta no Plano Cartesiano; Paralelismo e Perpendicularismo;  Posições Relativas de Duas Retas 

e Distância de um Ponto a uma Reta; – Circunferência; Geometria Espacial Métrica: Prisma; 
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Prisma Regular; Pirâmide; Secção Transversal: Tronco de Pirâmide; Cilindro de Rotação (ou 

Revolução); Cone de Rotação (ou Revolução); Esferas, Superfície Esférica, Cunha e Fuso; 

Trigonometria: Relações Fundamentais e Auxiliares; Adição e Subtração de Arcos;  Funções 

Trigonométricas. 

 

III – ESTUDOS SOCIAIS: 

Brasil: localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Município de Jaborá: 

localização, limites, população, aspectos econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos 

relevantes ocorridos em 2009, 2010 e 2011 no Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das 

áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, esportes, história, turismo, 

relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas 

vinculações históricas. Meio Ambiente. 

 

IV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

ENFERMEIRO: 

Estratégia Saúde da Família (ESF) (PACS). Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, 

Composição, conservação ‐rede de frio, indicação e contra-indicação, prazo de validade após 

abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e 

operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 

Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência Integral à 

Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 

alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarréicas, infecções respiratórias 

agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente Assistência Integral à Saúde da Mulher 

Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama e Cérvico - Uterino). Assistência Integral à 

Saúde do Adulto e do Idoso (Assistência aos portadores de doenças Crônico - Degenerativas ‐

Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso).  Assistência Integral à Saúde do 

Trabalhador (Legislação, Patologias) Assistência Integral à Saúde do Portador de Sofrimento 

Mental Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia, Assistência Integral à Saúde do 

Portador de Doenças Transmissíveis (Programa de prevenção e Assistência em Doenças 

Sexualmente Transmissíveis ‐DST ‐AIDS, Programa Nacional de Controle da Tuberculose e 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção ambiental, coletiva e 

individual (Limpeza, desinfecção, descontaminação). Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 

8.142/90. 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: 

princípios de avaliação e tratamento, Principais patologias do recém-nascido, principais doenças 

infectos contagiosas da infância, Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças 

cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças 

hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças 

nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; 

Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS –Medidas Preventivas e 

Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele-tumorais; 

Urgências e Emergências, Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: 

Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde 

Mental; Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; 

Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no 

Programa Saúde da Família. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de 

vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 

estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. 

 

FARMACÊUTICO:  

Farmacotécnica: Conceito das principais formas e operações farmacêuticas; Preparação de 
fórmulas oficinais incluídas na Farmacopéia Brasileira; Preparação de fórmulas magistrais; 
Ensaios de preparações oficinais incluídas na Farmacopéia Brasileira; Farmacotécnica industrial 
de comprimidos e drogas; Farmacotécnica industrial de injetáveis; Identificação macroscópica das 
principais drogas vegetais de uso corrente; Avaliação química das principais drogas vegetais 
contendo princípios alcalóidicos; Laboratório Clínico: Morfologia –Tipos morfológicos 
fundamentais das bactérias; Principais modalidades de agrupamentos; Métodos de coloração – 
Gram Ziehl, e Neisser; Preparação de lâminas coradas; Exame e recolhimento dos tipos 
morfológicos; Verificação da motilidade; Exame em gota pendente; Meios de Cultura: Principais 
meios de cultura: orgânicos, sintéticos, seletivos e diferenciais; Elementos que entram na 
composição dos meios básicos; Técnica geral de preparo dos meios de cultura; Determinação e 
ajuste de pH, filtração, clarificação e distribuição; Esterilização: Principais métodos de 
esterilização e suas aplicações particulares; emprego do calor úmido – autoclave, fervura, calor 
fluente, pasteurização e tindalização. Emprego do calor seco, flambagem, forno de Pasteur; 
Filtrações; Técnica bacteriológica geral: Semeaduras em vários meios; Reciclagem; Isolamento 
de colônias; Reações de fixação do complemento: Reação de Wassermann; Elementos de 
Wassermann; Antígenos, soro, complemento, sistema hemolítico; Técnica geral da reação; 
Generalidades sobre outras reações de fixação de complemento; Exames de material suspeito de 
Tuberculose e Hanseníase: Exame direto de escarro, suco gástrico e muco nasal; Exame após 
homogenização e concentração, cultura e inoculação em obaia; Bioquímica: Exame de urina: 
Caracteres normais; exames químicos e microscópicos do sedimento; Determinação de cloretos; 
Determinação de uréia; Determinação de fosfato, de ácido úrico; Exame de sangue: determinação 

de glicose, determinação de uréia, determinação de cloretos, índice glóbulo‐plasmático, 
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determinação de cálcio, determinação de ferro (hemoglobina), determinação de reserva alcalina, 
padronização e protocolos de medicamentos.  
 

GESTOR AMBIENTAL: 

Ecologia. Educação ambiental. Agenda 21. Legislação ambiental. Ecossistemas. Unidades de 

conservação. Água e sustentabilidade dos recursos hídricos. Saneamento ambiental. Atividades 

poluidoras e resíduos sólidos industriais. Resíduos sólidos domiciliares. Programas educativos 

para compreensão social dos problemas ambientais. Treinamentos de multiplicadores na área de 

meio ambiente. Solo: noções de uso e práticas de conservação. Poluição e contaminação do ar, 

da água e do solo. Efeitos sobre a saúde e meio ambiente. Sistemas de armazenamento e 

abastecimento de água. Ecologia dos ecossistemas e ecologia humana e social. Relação entre 

meio ambiente e a realidade cotidiana. Problemas ambientais que afetam a vida da comunidade e 

do município. Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões 

ambientais. 

 

CONTADOR: 

Contabilidade: Conceito, Campo de Aplicação, Usuários. Patrimônio: Componentes Patrimoniais: 

Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido. Equação Patrimonial e suas variações. Representação Gráfica 

dos Estados Patrimoniais. Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Fatos Contábeis e 

Respectivas Variações Patrimoniais. Contas Contábeis: natureza e sua movimentação. 

Escrituração: Lançamentos Contábeis: Conceito, Funções e elementos essenciais. Livros de 

Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e suas 

correções. Critérios de avaliação de estoques. Provisões Aplicáveis. Tratamento de Receitas e 

Despesas Antecipadas. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: obrigatoriedade e 

apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas, Critérios de 

Avaliação de Ativo e Passivo. Elaboração do Balanço Patrimonial  de acordo com a Lei n° 

6.404/76(Lei das Sociedades por Ações). Demonstração do resultado do Exercício: Estrutura, 

Características  e Elaboração de acordo com a Lei n° 6.404/76. Apuração da Receita Líquida do 

Custo das Mercadorias Vendidas  e dos lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do 

Exercício, do Resultado do Exercício antes e depois da Provisão para o Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicação 

dos Recursos: Conceito e elaboração em conformidade com a Lei 6.404/76. Demonstração do 

Fluxo de Caixa. Análise das Demonstrações Contábeis, Perícia e Auditoria - Normas Profissionais 
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e Técnicas do Conselho Federal de Contabilidade. Constituição Federal. Regulamento do 

Imposto de Renda. PIS, COFINS, CSLL, Simples Nacional. Lei Complementar 116/03. Lei 

Complementar 123/06 e suas alterações, Legislação sobre INSS, Instrução Normativa n° 

971/2009 da Receita Federal e suas alterações, Regulamento do ISS municipal, Decreto Estadual 

de Encerramento do Exercício, Regulamento Estadual sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação. Manual Operacional do SIAF. O Controle e a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Despesa, Receita. Crédito Público frente a Lei 4.320/64. Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Contabilidade Pública e seu campo de atuação. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 4.320/64: 

Lançamentos; Balancete de Verificação; Apuração do Resultado; Balanço Patrimonial 

Simplificado; Demonstração do Resultado Simplificado. Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público emitido pelo 

Ministério da Fazenda. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Ginástica na Educação Infantil. Recreação. Desenvolvimento motor. Crescimento e 

Desenvolvimento neuro-psicomotor. Atividades Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e 

objetivos da Educação Física. Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos 

gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas 

nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol, futsal e 

voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de 

urgência. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. PNC - Parâmetros Curriculares 

Nocionais. PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). LDB (Lei de Diretrizes e Bases). CREF, 

CONFEF. 


