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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº 001/2011 
 

 
O Sr° Mauro Rui Heisler, Prefeito do Município de 
Brasnorte, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que se acham abertas as inscrições para o processo 
seletivo simplificado nº 001/2011, para os cargos 
conforme anexo I deste edital, o qual irá compor a equipe 
de trabalho para a manutenção do serviço público, no 
Município de Brasnorte conforme especificações abaixo:  

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

 
1.1. As inscrições serão recebidas no período de 04/03/2011 a 14/03/2011, na JUNTA DE 

SERVIÇO MILITAR , com endereço à Rua Guairacá nº1324,Centro, no horário de 7:00 as 
11:00 e 13:00 as 17:00 horas, informaç ões pelo telefone 66 3592 1731. 

1.2. As inscrições poderão ser feitas por procuração específica e com cópias autenticadas dos 
documentos exigidos; 

 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
2.2. Apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência; 
2.3. Possuir idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 
2.4. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou através de procuração; 
2.5. Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. 
2.6. Ficha de Inscrição, em formulário próprio, a ser preenchida no ato da inscrição.; 
2.7. Nas vagas para professor das ETNIAS Irantxe e Rikbatsa, os candidatos deverão apresentar 

uma declaração original de que são oriundos da ETNIA em que pleiteiam a vaga 

 
3. DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 
3.1. Não serão cobradas taxas ou qualquer outro valor para a inscrição no presente 
processo seletivo. 

 
4. DAS VAGAS E VAGAS PARA PNEs 

 
4.1. As vagas oferecidas para as contratações estão distribuídas conforme Anexo I do presente 

Edital. 
4.2. Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas de cada cargo previstas no Anexo I, deste 

processo seletivo são destinadas aos candidatos portadores de deficiência, conforme 
determina o art. 17 da Lei Complementar Municipal nº 017/2007, art. 37, §1º e 2º do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e Decreto Federal nº 5296 de 02/12/2004, que regulamenta a 
Lei Federal nº 7.853/89, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as 
atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, quando dos exames pré-
admissionais. 
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5.  DA SELEÇÃO 

 
5.1. A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais aptos 

a desempenharem as exigências requeridas , cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-
las, nas seguintes etapas: 
01 – Prova Objetiva; 

 
 

6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

6.1. As provas serão realizadas no dia 20 de março de 2011 na Escola Municipal de Educação 
Básica 1º de Junho, ás 8:30 horas. 

6.2.  A Prova objetiva será composta de 20 questões de múltipla escolha, sendo no mínimo três 
alternativas, cada uma com peso 0,50 e terá nota máxima de  10 pontos. 

• Serão classificados os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 
40% dos pontos possíveis. 

6.3. As provas serão compostas de: 
• 5 questões de língua Portuguesa;  
• 5 questões de Conhecimentos Gerais ; 
• 10 questões de Conhecimentos Específicos. 

6.4. Cada questão valerá 0,50 ponto. 
 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

7.1.  A classificação final obedecerá a seguinte tabela, observada a pontuação abaixo: 

Prova Objetiva Pontuação máxima: 10 
 

7.2. Será considerado desclassificado o candidato que não obtiver nenhum ponto em qualquer 
uma das matérias; 

7.3. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos individualmente, 
considerando aprovados os candidatos cuja somatória atingir no mínimo 4 pontos; 

7.4. Todos os classificados ficarão em cadastro reserva; 
7.5. O candidato que estiver impossibilitado de se locomover até o local das provas, por motivo de 

doença, deverá entrar em contato com a comissão de seleção, três dias antes da realização das 
provas; 

7.6.  Reserva aos organizadores da seleção e aos fiscais das provas o direito de excluir do recinto 
e eliminar do restante das provas os candidatos cujo comportamento for considerado 
inadequado, a fim de resguardar a execução individual e correta das provas. 

7.7. A classificação não implica na obrigatoriedade de contratação imediata por parte da prefeitura 
municipal, estando subordinada à existência de vagas, às necessidades de serviços e ao 
interesse dos programas em execução. 

7.8. O resultado final do processo seletivo será publicado no mural da prefeitura, no site 
www.brasnorte.mt.gov.br, logo após a apuração do resultado. 

7.9. A classificação final, entre candidatos com igual número de pontos e desempate, obedecerá 
os seguintes critérios: 
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• 1 .casado; 
• 2. maior número de filhos; 
• 3. mais idoso. 

7.10. No ato da contratação os candidatos deverão apresentar documentação que comprove: 
• Prova de estar quites com as obrigações eleitorais; 
• Apresentar certidão de reservista/dispensa como prova de estar em dia com as 

obrigações militares (no caso do sexo masculino) 
• Apresentar documento original de escolaridade (certidão ou diploma) conforme 

exigência do cargo ao qual concorreu. 
• Comprovante de residência.; 
• Certidão de que não possui antecedente criminal, salvo se cumprida a pena; 
• Cópia de Documento de Identificação e CPF 
• Declaração da não acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, assinada 

pelo contratado. 
• Para os cargos de agente de transporte escolar e geral deverá ser apresentada a 

carteira nacional de habilitação categoria “D”. 
7.11. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, salvo nas categorias que 

tem os horários regulamentados por lei. 
7.12. Será considerado desistente e perderá a vaga obtida no processo seletivo simplificado 

o candidato que não comparecer na data estabelecida pela prefeitura municipal, para assumir 
a vaga para a qual foi classificado, bem como o candidato que não apresentar os documentos 
exigidos. 

7.13. O processo seletivo terá validade de 02( dois) anos, a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, se houver 
candidatos aprovados e ainda não contratados. 

7.14.  As contratações não excederão a 12 meses, em hipótese nenhuma. 

 
8. DO VINCULO EMPREGATICIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 

 
8.1. O regime de trabalho dos servidores contratados temporariamente, será de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte, o vinculo empregatício se dará em 
regime estatutário, de acordo com legislação municipal específica.  

8.2. O regime previdenciário será o regime geral de previdência, de acordo com o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Brasnorte. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. Todos os problemas, casos omissos ou questões que surgirem e que não estejam 

expressamente previstos no presente edital serão resolvidos pela comissão de processo 
seletivo. 

9.2. A Contratação temporária, prevista neste edital, não é condição ou vantagem para o ingresso 
na carreira de servidor público do Município de Brasnorte. 

9.3. O Prazo  máximo de contratação é de 12 meses; 
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 Publica-se, registra-se e cumpra-se 
 
 

    Brasnorte - MT, 03 de março de 2011. 
 
 
 

 
 

INÊS PAZDIORA 
Presidente da Comissão 

Processo Seletivo Simplificado 
N° 001/2011 

 
 
 
 
 

MAURO RUI HEISLER 
Prefeito do Município de Brasnorte 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 
 

CARGO Vaga
s 

PNEs Escolaridade  Carga 
Horária 

Salário 

Agente de Transportes – Escolar 
2 - 

Alfabetizado+Habilitação 
Categoria “D” 

40 Hs 
 R$     910,12  

Agente de Transportes – Geral 
4 1 

Ensino fundamental completo + 
Habilitação Categoria “D” 

40 Hs 
 R$     919,48  

Apoio Adm Educ- Nutrição 
7 1 

Ensino fundamental completo 
40 Hs 

 R$     558,67  

Assistente de Saúde 
2 - 

Ensino fundamental completo 
40 Hs 

 R$     756,53  
Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 

5 1 
Ensino médio completo 

40 Hs 
 R$     581,95  

Espec. da Saúde - Enfermeiro  
1 - 

Nível Superior – Enfermagem 
40 Hs 

 R$  2.758,44  

Espec. da Saúde - Bioquímico  
1 - 

Nível Superior – Bioquímica 
40 Hs 

 R$  2.758,44  

Espec. da saúde – Odontólogo 
1 - 

Nível Superior – Odontologia 
40 Hs 

 R$  2.758,44  

MÉDICO 
3 - 

Nível Superior – Medicina 
40 Hs 

 R$  6.052,28  
Professor - Ens. Fundamental etnia 
Irantxe 

3 1 
Ensino Fundamental Completo 

20 Hs 
 24,37 H/aula  

Professor-Ens Fundamental etnia 
Rikbaktsa 

1 
 Ensino Fundamental Completo 

20 Hs 
24,37 H/aula 

Professor - Ens. Médio-geral 
7 1 

Ensino Médio Completo 
20 Hs 

 27,42 H/aula  

Professor-Ens médio Etnia Irantxe 
1 - 

Ensino Médio Completo 
20 Hs 

27,42 H/aula 
Professor -Ens Médio Etnia  
Rikbaktsa 

3 - 
Ensino Médio Completo 

20 Hs 
27,42 H/aula 

Professor Ens médio magistério 
Etnia Rikbaktsa 

6 1 
Ensino Médio Completo-
Magistério 

20 Hs 
30,46 H/aula 

Professor- Ens. Superior-geral 
35 4 

Ensino Superior - qualquer área 
20 Hs 

 45,70 H/Aula  

Professor Ens Superior Etnia Irantxe 
3 - 

Ensino Superior-qualquer área 
20 Hs 

45,70 H/aula 

Professor Ens. Superior Rikbaktsa 
5 1 

Ensino Superior-qualquer área 
20 hs 

45,70 H/aula 

Técnico da Saúde- Enfermagem 
5 1 

Ensino médio completo + Curso 
Técnico em Enfermagem 

40 Hs 
 R$     954,39  

Técnico da Saúde- Radiologista 
1 - 

Ensino médio completo + Curso 
Técnico em Radiologia 

40 Hs 
 R$     954,39  
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Agente de Transporte - Motorista - Categoria “D”. Compreende a categoria funcional com 
as atribuições de dirigir segundo as normas do Código Brasileiro de Trânsito, conservar 
automóveis, caminhonetes, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e 
cargas, dentro ou fora do Município e demais atividades complementares e afins 
 
Agente de Transporte - Motorista Escolar - Categoria “D”: Compreende a categoria 
funcional com as atribuições de dirigir segundo as normas do Código Brasileiro de Trânsito, 
conservar automóveis, caminhonetes, caminhões e demais veículos de transporte de 
passageiros e cargas, dentro ou fora do Município e demais atividades complementares e afins 
 
Apoio Administrativo Educacional - Nutrição: Compreende a categoria funcional com 
atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação 
escolar e demais atividades complementares e afins. 
 
Assistente da Saúde - Auxiliar de Radiologia: Compreende a categoria funcional com as 
atribuições inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua 
dimensão de auxiliar técnico-profissional de operador de radiografia e demais atividades 
complementares e afins. 
 
Assistente da Saúde - Auxiliar de Odontologia: Compreende a categoria funcional com as 
atribuições inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua 
dimensão de auxiliar técnico-profissional de odontólogo e demais atividades complementares 
e afins. 
 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: atividades relativas ao trabalho nas unidades de 
educação com crianças de 0 à 03 anos”. 
 
Especialista da Saúde - Bioquímico: Compreende o cargo com atribuições de executar 
atividades na sua dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de superior 
vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso e demais atividades complementares e 
afins. 
 
Especialista da Saúde - Enfermagem: Compreende o cargo com atribuições de executar 
atividades na sua dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de superior 
vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso e demais atividades complementares e 
afins. 
 
Especialista da Saúde - Odontólogo: Compreende o cargo com atribuições de executar 
atividades na sua dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de superior 
vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso e demais atividades complementares e 
afins. 
 
Médico - Clínico Geral: Compreende as atribuições inerentes às ações e serviços que 
constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeiram 
escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e complexidade das 
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atribuições exigidas para ingresso, para exercer atividades na categoria funcional 
correspondentes à medicina e demais atividades complementares e afins. 
 
Professor: Compreende o cargo a ministrar disciplinas competentes dos currículos de ensino 
fundamental (5ª a 8ª séries), transmitindo os conteúdos teóricos - práticos pertinentes, através 
de explicações, dinâmica de grupos e outras técnicas, para ministrar conhecimentos básicos 
para a formação do aluno e demais atividades complementares e afins. 
 
Técnico da Saúde - Técnico em Enfermagem: Compreende a categoria funcional com as 
atribuições inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua 
dimensão de técnico-profissional de Técnico em Enfermagem e demais atividades 
complementares e afins. 
 
Técnico da Saúde - Técnico em Radiologia: Compreende a categoria funcional com as 
atribuições inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua 
dimensão de técnico-profissional de Técnico em Radiologia e demais atividades 
complementares e afins. 
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ANEXO III - CRONOGRAMA 
 
 
 
 
Inscrições 04/03/2011 até 14/03/2011 

Publicação da lista de inscritos 16/03/2011 

Prova 20/03/2011 

Publicação Gabarito Oficial 22/03/2011 

Resultado Final 31/03/2011 

Prazo de Recurso sobre o Resultado 01/04/2011 a 04/04/2011 

Resultado Final Para homologação 05/04/2011 
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ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO S 

 
Agente de Transporte - Motorista Escolar - Categoria “D”.  

• Língua Portuguesa pra todos os cargos: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; 
Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação.  Sinônimos e 
Antônimos; Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, 
número e grau. 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. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto.  

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócio-
ambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, 
do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 
históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato Grosso; 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e 
símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto.  

• Específica de Agente de Transporte - Motorista Escolar - Categoria “D”: Noções 
básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e 
manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e 
preventiva. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndios. 
Primeiros socorros. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação 
do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações 
(arts 1 a 14;  arts 37 a 43).   Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

 

Apoio Administrativo Educacional – Nutrição 
• Língua Portuguesa pra todos os cargos: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; 

Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; 
Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação.  Sinônimos e 
Antônimos; Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, 
número e grau. Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo 
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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. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto.  

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócio-
ambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, 
do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 
históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato Grosso; 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e 
símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto.  

• Conhecimento Específico: Noções básicas de primeiros socorros; Prevenção e 
combate a princípios de incêndio; Noções de segurança no trabalho e assuntos 
relacionados ao desempenho do cargo. Noções de postura e ética profissional. Noções 
de estrutura organizacional e hierarquia. Outros assuntos relacionados diretamente 
com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988 e suas atualizações (arts 1 a 14;  arts 37 a 43).   Lei Orgânica Municipal e 
Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão Bibliográfica: Livros e leis que abranjam o 
programa proposto.  
 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
• Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 

Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: 
tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação 
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau - 
Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - conjunções - 
interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - 
complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
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• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.   

• Específica de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: Lei Federal nº 9.394/96 - Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da 
educação nacional. Do direito à educação e do dever de educar. Da organização da 
educação nacional. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Da 
composição dos níveis escolares. Da Educação básica. Das disposições gerais. Da 
educação infantil. Do ensino fundamental. Do ensino médio. Da educação 
profissional. Da educação especial. Dos profissionais da educação. Dos Recursos 
financeiros. Das disposições gerais. Das disposições transitórias. Lei Federal n. 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal de 1988, com 
as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais: Título II: dos direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º a 17) Título III: da organização do Estado (art. 18 a 
43). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores. 
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto. 

Professor – Ensino Fundamental 
• Língua Portuguesa pra todos os cargos: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; 

Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; 
Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação.  Sinônimos e 
Antônimos; Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, 
número e grau. 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. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto.  

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
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de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócio-
ambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, 
do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 
históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato Grosso; 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e 
símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto.  

• Específica de Professor de Ensino Fundamental: Lei Federal nº 9.394/96 - Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da 
educação nacional. Do direito à educação e do dever de educar. Da organização da 
educação nacional. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Da 
composição dos níveis escolares. Da Educação básica. Das disposições gerais. Da 
educação infantil. Do ensino fundamental. Do ensino médio. Da educação 
profissional. Da educação especial. Dos profissionais da educação. Dos Recursos 
financeiros. Das disposições gerais. Das disposições transitórias. Lei Federal n. 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal de 1988, com 
as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais: Título II: dos direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º a 17) Título III: da organização do Estado (art. 18 a 
43). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores. 
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto. 

Professor – Ensino Médio 
• Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 

Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: 
tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação 
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau - 
Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - conjunções - 
interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - 
complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
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Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.   

• Específica de Professor Ensino Médio: Lei Federal nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da educação 
nacional. Do direito à educação e do dever de educar. Da organização da educação 
nacional. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Da composição dos 
níveis escolares. Da Educação básica. Das disposições gerais. Da educação infantil. 
Do ensino fundamental. Do ensino médio. Da educação profissional. Da educação 
especial. Dos profissionais da educação. Dos Recursos financeiros. Das disposições 
gerais. Das disposições transitórias. Lei Federal n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas 
Emendas Constitucionais: Título II: dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 17) 
Título III: da organização do Estado (art. 18 a 43). Outros assuntos relacionados 
diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988 e suas alterações posteriores. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

Professor – Ensino Superior 
• Língua Portuguesa para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções 

gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação 
de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, 
flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases 
- complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.   
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• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto. 

• Específica de Professor de Ensino Superior:  Legislação e Normas da Educação 
Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso 
social do educador.  Ética no trabalho docente.  A história da organização da educação 
brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Tendências educacionais na sala de 
aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas.  A construção do conhecimento: 
papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Gestão escolar democrática e participativa. Projeto político-
pedagógico. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 
Avaliação Escolar. Educação inclusiva. Educação Étnico-racial.  Legislação básica da 
educação brasileira. A formação do profissional da educação - postura e ética. 
Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil.  Os direitos 
fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Elementos da 
prática pedagógica: Planejamento, Objetivos, Conteúdos, Encaminhamentos 
Metodológicos e Avaliação Escolar; Planejamento de Ensino: concepção; plano de 
curso e de aula; organização e conteúdos; Avaliação escolar: concepção, instrumentos 
e critérios de avaliação; A interdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender; 
Currículo e Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas; Articulações 
entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-
metodológicos das diferentes áreas do conhecimento, concepção de alfabetização, 
leitura e escrita; O conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação Infantil e séries 
iniciais; História da Educação Brasileira. O Manifesto dos Pioneiros da Educação. 
Projeto Político-Pedagógico da escola; Gestão Democrática e participativa da Escola. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 1 a 
14;  arts 37 a 43;   arts. 205 a 217).  Outros assuntos relacionados diretamente com a 
área de atuação do cargo. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 
 
Agente de Transporte Geral – Classe D 

• Língua Portuguesa pra todos os cargos: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; 
Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação.  Sinônimos e 
Antônimos; Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, 
número e grau. 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. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto.  

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócio-
ambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, 
do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 
históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato Grosso; 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e 
símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto.  

• Específica de Agente de Transporte - Motorista: Noções básicas e procedimentos de 
segurança. Equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de veículos. Novo 
código de trânsito brasileiro. Direção defensiva e preventiva. Noções de segurança no 
trabalho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros. Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 1 a 14;  arts 37 a 43).   Lei 
Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão Bibliográfica: Livros 
que abranjam o programa proposto. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Assistente da Saúde 

• Língua Portuguesa pra todos os cargos: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; 
Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; 
Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação.  Sinônimos e 
Antônimos; Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, 
número e grau. 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 



 

16 
 

entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as duas grafias (a antiga e a nova) 
continuarão valendo até dezembro de 2012. Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto.  

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade sócio-
ambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações históricas, 
do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. Aspectos 
históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato Grosso; 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e 
símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa 
proposto.  

• Específica de Assistente da Saúde - Auxiliar de Radiologia: Sus/Saúde Pública: 
Constituição Federal/88: Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil - Sistema Único de Saúde: antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, 
controle social, financiamento, legislação e normatização complementar do SUS. 
Planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários. Política Nacional de 
Humanização. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Noções básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos 
sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Lei nº 
8080, de 18/09/90 e Lei nº 8142, de 28/12/90. NOAS 2001Noções básicas de 
primeiros socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; Noções de 
segurança no trabalho e assuntos relacionados ao desempenho do cargo e ética no 
trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 1 a 
14;  arts 37 a 43). Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

Especialista da Saúde – Enfermeiro 
• Língua Portuguesa para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções 

gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação 
de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, 
flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases 
- complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
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gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.   

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.  

• Específica de Especialista da Saúde - Enfermeiro: Fundamentos de enfermagem: 
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções. Instrumentos básicos de 
enfermagem. O Processo de trabalho de enfermagem. Metodologia de assistência. 
Assistência de enfermagem nas necessidades: alimentação, higiene, eliminação, 
regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, respiração, 
integridade física e terapêutica. Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. 
Administração de medicamentos. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Ética 
profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do exercício 
profissional. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes 
com infecções crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino 
e gastrointestinal. Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem 
em situações de urgência: politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, 
parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada de 
animais peçonhentos, intoxicações e paradas cárdio-respiratórias. Enfermagem 
materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. 
Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de 
enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). 
Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento 
materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do 
aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e 
digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 
Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica.  
As doenças de Notificação Compulsória. As doenças sexualmente transmissíveis. 
Imunização e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no 
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domicilio. Participação popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em 
equipes. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 
8.142/90); Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da 
Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Administração aplicada à 
enfermagem: Princípios de administração geral, administração aplicada em unidades 
da rede básica de saúde. Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais 
utilizados pela saúde pública. Programa Saúde da Família - PSF Assunto: 
Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde da 
Família. Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas 
Equipes de Saúde da Família nas áreas prioritárias da Norma Operacional Básica da 
Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade de Saúde da Família. A implantação, 
evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde da Família 
(ESF) e Equipe Saúde Bucal (ESB). Outros assuntos relacionados diretamente com a 
área de atuação do cargo. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus 
princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, 
Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações 
(arts 37 a 43;  arts 196 a 200;  arts. 226 a 230). Sugestão Bibliográfica: Livros que 
abranjam o programa proposto. 

Especialista da Saúde – Bioquímico 
• Língua Portuguesa para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções 

gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação 
de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, 
flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases 
- complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.   

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
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energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.  
 

Especialista da Saúde – Odontólogo 
• Língua Portuguesa para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções 

gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação 
de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, 
flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases 
- complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.   

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.  

• Conteúdo Específico para o Cargo de Bioquímico: O laboratório de Bioquímica; 
Padronização e Controle de qualidade em Bioquímica; Bioquímica Clínica; 
Hematologia; Parasitologia Humana. Urianálise; Coleta, acondicionamento e  
preparação de materiais  para análises laboratoriais; A Bacteriologia de Anaeróbicos; 
Reação de Precipitação;  Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de 
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Imunofluorescência Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses de localização 
superficial; Micoses profundas; Micoses sistêmicas. Organização celular, classificação 
geral das células e tecidos; Citologia hormonal do trato genital feminino; Citologia 
Ginecológica: Conteúdo Celular do Esfragaço Cervical Normal, Infecção e Alterações 
Reativas, Alterações Celulares Causadas por Infecção Viral, Neoplasia Intra-Epitelial 
Cervical, Câncer Invasivo da Cérvix, Citologia Endometrial.  Citologia oncótica do 
trato genital feminino; Gravidez. Líquido aminiótico; Citogenética. Cromatina sexual; 
Célula normal e atípica, Displasias; Lesões virais, Carcinomas “in situ” e invasor; 
Neoplasias do colo uterino: carcinoma epidermóide, adeno carcinoma; Citologia de 
líquidos biológicos: ascítico, pleural, urina; Citologia pulmonar; escarro, 
broncoaspirado; itologia mamária   Código de Ética do Profissional; Sistemas e 
Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Legislação Sanitária. 

 
Médico – Clínico Geral 

• Língua Portuguesa para todos os cargos: Leitura e interpretação de texto. Noções 
gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação 
de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - 
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, 
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, 
flexão, grau - Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - 
conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases 
- complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.   

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.  
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• Específica de Médico - Clínico Geral: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. 
O exame de saúde preventivo. 2- Cuidados com a dieta. A atividade física. O 
tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de terapia farmacológica. 4- Radiologia do 
coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência cardíaca. 6- 
Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial 
sistêmica. 8- Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. 9- Asma brônquica. 10- 
Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. 12- Cistite e 
pielonefrite. 13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais: 
síndrome do cólon irritável. 15- Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. 16- 
Abordagem do paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. 17-Neoplasias 
do estômago e do intestino grosso. 18- Pancreatite. 19- Hepatites virais. 20- Cirrose 
hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 22- Abordagem das 
anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia 
e esplenomegalia. 25- Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- 
Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 27- Avaliação 
nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus. 29- Hipoglicemia. 30- 
Hipo e hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. 
Alergia medicamentosa. 32- Reações adversas às drogas e aos alimentos. 33- Artrite 
reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35- O ombro doloroso. 
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- 
Abordagem clínica do paciente febril. 37- Tuberculose. 38- Doenças sexualmente 
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- 
Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41- Princípios da prevenção vacinal. 42- 
Parasitoses intestinais. 43- Princípios da antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 
45- Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Sus/Saúde Pública: Constituição Federal/88: 
Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de 
Saúde: antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, controle social, financiamento, 
legislação e normatização complementar do SUS. Planejamento e programação local 
de saúde, distritos anitários. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de 
Atenção Básica no SUS. Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, 
medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de 
higiene social, sanitária e mental. Estratégias de Organização da Atenção Básica: 
Programa de Agentes Comunitários e Saúde da Família, Trabalho em equipe 
multidisciplinar. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases conceituais, 
processo saúde - doença (fatores determinantes e desencadeadores), Medidas de 
morbi-mortalidade, Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que 
causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por imunização, Zoonoses 
(dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; 
características, medidas de prevenção e tratamento). Lei nº 8080, de 18/09/90 e Lei nº 
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8142, de 28/12/90. NOAS 2001. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto. 

Técnico da Saúde – Enfermagem 
• Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 

Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: 
tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação 
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau - 
Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - conjunções - 
interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - 
complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.   

• Específica de Técnico da Saúde (Técnico  em Enfermagem):  Imunização: conceito, 
importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, 
contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de 
vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, 
prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica 
das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na 
prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento 
familiar. Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e 
desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções 
respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas 
superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, 
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estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança 
(aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao 
adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem 
das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca 
congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema 
digestivo: gastrites e úlceras épticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema 
neurológico: caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular cerebral; 
Sistema músculo-squelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e 
fraturas); Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arterial, 
pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração 
de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em 
Enfermagem: Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática 
profissional. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, 
diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição 
Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 37 a 
43;  arts 196 a 200;  arts. 226 a 230). Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto. 
 

Técnico da Saúde – Radiologia 
• Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 

Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: 
tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego - flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação 
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau - 
Pronomes: conceito, classificação - estudo dos numerais - preposição - conjunções - 
interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - 
complementos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações 
coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas 
gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 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. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

• Conhecimentos Gerais para todos os cargos: Fundamentos históricos e geográficos do 
Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O 
Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). 
Governos militares. Brasil contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais 
de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
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energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 
socioambiental, problemas ambientais, segurança e ecologia e suas vinculações 
históricas, do município, do estado, do Brasil e no mundo.  História do Estado. 
Aspectos históricos e geográficos do Município de Brasnorte/MT e do Estado de Mato 
Grosso; hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, 
economia, e símbolos municipais. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto.   

• Específica de Técnico da Saúde (Técnico em Radiologia): Física da Radiação 
(Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X). Constituição e Funcionamento dos 
Aparelhos de Raios X. Constituição dos Tubos Formadores de Raios X. Unidade de 
dose e dosimetria. Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico. Fatores que 
influem na formação das imagens radiográficas. Os efeitos biológicos e os riscos 
associados aos Raios X. Radioproteção. Técnicas Radiográficas na Rotina Médica. 
Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas. Técnicas Radiográficas 
Odontológicas. Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas. Erros 
nas radiografias. Garantia de qualidade.Sus/Saúde Pública: Constituição Federal/88: 
Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de 
Saúde: antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, controle social, financiamento, 
legislação e normatização complementar do SUS. Planejamento e programação local 
de saúde, distritos sanitários. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de 
Atenção Básica no SUS. Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, 
medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de 
higiene social, sanitária e mental. Estratégias de Organização da Atenção Básica: 
Programa de Agentes Comunitários e Saúde da Família, trabalho em equipe 
multidisciplinar. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases conceituais, 
processo saúde - doença (fatores determinantes e desencadeadores), Medidas de 
morbi-mortalidade, Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que 
causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por imunização, Zoonoses 
(dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; 
características, medidas de prevenção e tratamento). Lei nº 8080, de 18/09/90 e Lei nº 
8142, de 28/12/90. NOAS 2001. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o 
programa proposto. 
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ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
 

 Eu__________________________________________________________________, 
Identidade n._________________________, residente na ___________________________ 
_________________________________________, município________________________, 
UF_____, CEP_____________-____, e-mail______________________________________, 
Telefone (    )______________________, pelo presente instrumento particular de procuração, 
nomeia e constitue seu bastante procurador, o (a) Senhor (a)_____________ 
__________________________________________, brasileiro, ______________________, 
portador do RG sob o n. ___________________________________________ residente na 
_____________________________________________________________, município de 
___________________________________, UF ______, conferindo-lhe poderes especiais 
para lhe representar junto a Comissão de Concurso Público, especialmente para fazer a 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado n. 001/2011 da Prefeitura Municipal de 
Brasnorte-MT, para o cargo de ___________________________________________. 
 
 
 

_______________________________, ____ de__________________de 2011. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura (Igual documento de Identidade) 
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ANEXO V – MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Inscrição – Edital 001/2011 Nº da Inscrição:     

  

Cargo 
Pretendido: 

 

Candidato:  
Pai:  
Mãe:  
Sexo: (   )M  (  )F Data Nascimento:    Naturalidade:  
Portador Necessidades Especial:  Qual:  
 
 
Documentos de Identificação 
CPF:  RG:  
Endereço:  CEP:  
Bairro:  Cidade:  UF:  
Telefone:  Celular:  
Declaro conhecer as instruções reguladoras do concurso, tendo na data de hoje, todos 
os requisitos necessários para inscrição, bem como para o exercício do cargo, 
assumindo todas as responsabilidades pela veracidade das informações contidas nessa 
ficha, sob pena do cancelando da inscrição em qualquer fase do concurso, ficando 
sujeito ainda as sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

Brasnorte, ___de março de 2011. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

Homologo à presente inscrição: 
 
Brasnorte-MT, _____ de março de 2011. 
 

_____________________________________________ 
Comissão do Processo Seletivo 


