
ANEXO I DO EDITAL Nº 001/2011 – CONCURSO PUBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NIVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL
Executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento dos pacientes em seus 
aspectos  sociais (público interno e externo);Identificar e analisar problemas e necessidades materiais, psíquicas e de 
outra ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade;contribuir  
para o tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico;  
executar outras atribuições afins.

CONTADOR
Desenvolver estudos contábeis que lhe forem submetidos em especial relacionados à prestação de contas, balancetes e  
balanço anual, bem como orientar todos os procedimentos contábeis, etc.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projetos, especificação, 
estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental, assistência, assessoria, consultoria, direção de obra ou serviço 
técnico, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudos, pareceres técnicos, auditoria, arbitragem, desempenho de 
cargo ou função técnica, treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação 
técnica, extensão, elaboração de orçamentos, padronização, mensuração, controle de qualidade, execução de obras ou 
serviços técnicos, fiscalização de obras ou serviços técnicos, produção técnica e especializada, condução de serviços 
técnicos e execução de desenho técnico; II – Elaborar e executar projetos, planos e atividades de análise, gestão e perícia 
ambiental; III – Realizar emitir Licenciamento Ambiental, Laudos Ambientais e executar outras tarefas correlatadas.

FISIOTERAPEUTA
Realiza  tratamento,  empregando  ginástica  corretiva,  cinesioterapia,  eletroterapia,  hidroterapia,  mecanografia,  
massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação  
funcional dos órgãos e tecidos afetados pelo agravo da saúde do individuo.

ODONTÓLOGO
Executa  atividades  emitindo diagnósticos  e  pareceres,  orientando,  prescrevendo  ou  executando formas  de  trabalho, 
aplicando os recursos da odontologia, para promover a saúde e o bem-estar individual ou coletivo de acordo com a 
função exercida.

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Implementar a execução do projeto pedagógico/instrucional, avaliar o seu desenvolvimento.

PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Exercer atividades didático-pedagógicas para o ensino profissionalizante, bem como cuidar da 
parte de escrituração de sua turma.

PROFESSOR INTÉRPRETE E INSTRUTOR DE LIBRAS
Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes,  surdos e surdos, surdos e surdos-cegos e ouvintes,  através da Língua 
Brasileira de Sinais para a Língua oral e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa, as 
atividades  didático-pedagógica  e  culturais,  viabilizando  o  acesso  aos  conteúdos  curriculares,  desenvolvidas  nas 
instituições  de  ensino;  Atuar  nas  salas  de  aula para  viabilizar  o  acesso dos alunos aos  conhecimentos e  conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas, e no apoio á acessibilidade aos serviços e ás atividades-fim da 
instituição de ensino; Apoiar o uso e difusão de LIBRAS no universo escolar; Ministrar aulas de LIBRAS no Ensino 
Fundamental, incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA, no atendimento educacional; Especializado e para toda a 
comunidade escolar; Utilizar a LIBRAS como língua de instrução, como forma de complementação e suplementação 
curricular;  Desenvolver  mecanismos  de  avaliação  dos  conteúdos  curriculares  expressos  em  LIBRAS,  desde  que 
devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos; Orientar alunos com surdez no uso de equipamentos 
e/ou novas tecnologias de informação e comunicação; Confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de  
recursos  didáticos;  Planejar  e  acompanhar  as  atividades  pedagógicas  desenvolvidas  em  parceria  com  os  demais  
profissionais da Unidade de Ensino, na perspectiva do trabalho colaborativo e comunidade escolar, quando necessário,  
em consonância com o projeto político-pedagógico

PEDAGOGO
Implementar  a  execução  do  projeto  de  pedagogia  /instrucional,  avaliar  o  desenvolvimento  do  projeto 
pedagógico/instrucional;  viabilizar o trabalho coletivo; coordenar a  reconstrução do projeto pedagógico/instrucional;  
elaborar  projeto  instrucional;  desenvolver  projeto  pedagógico/instrucional  e  promover  formação  continua  dos 
profissionais e comunicar-se.

SUPERVISOR PEDAGÓGICO



Implementar  a  execução  do  projeto  de  pedagogia/instrucional,  avaliar  o  desenvolvimento  do  projeto 
pedagógico/instrucional; viabilizar o trabalho coletivo; coordenar a (Re)construção do projeto pedagógico/instrucional;  
elaborar projeto  instrucional;  desenvolver  projeto  pedagógico/instrucional  e  promover  a  formação  continua  dos 
profissionais e comunicar-se.

TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
Controlar os convênios formalizados: a) Convênios Recebidos – Autuar processos; Comunicar os Órgãos / Secretarias da 
aprovação do convênio; Criar e atualizar planilhas de dados dos Sistemas de Informações;  Acompanhar os recursos 
recebidos; Solicitar contrapartidas; Prestar informações dos recursos disponíveis para efetuar pagamentos; Proceder as 
conciliações bancárias das contas dos convênios; acompanhar prazos e vencimentos dos convênios; Gerar relatório de 
controle; Efetuar as prestações de contas dos convênios; Arquivar os processos. B) Convênios Concedidos – Cadastrar os 
convênios;  Orientar  sobre  a  execução  do  convênio  concedido;  Criar  e  atualizar  planilhas  de  dados  e  sistemas  de 
informações; Empenhar, liquidar e efetivar os repasses de convênios; Prestar informações dos recursos disponíveis para  
efetuar  pagamentos;  Acompanhar  prazos  e  vencimentos  dos  convênios;  Gerar  relatórios  de  controle;  Conferir  as 
documentações entregues na prestação de contas e caso necessário, solicitar as devidas retificações; Efetuar as prestações  
de contas dos convênios junto ao Tribunal de Contas; Arquivar os processos.

TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
I - Planejar, organizar, executar, avaliar as atividades de apoio técnico, voltadas a área da secretaria, pesquisa e extensão;  
II - Gerir recursos materiais, financeiros e outros, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades 
da secretaria, pesquisa e extensão; III - Gerir e assessorar a estrutura de apoio administrativo, a fim de atingir as metas  
traçadas pelo planejamento em consonância com a função social do ente; IV - Realizar a supervisão do processo de 
trabalho em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, no âmbito do Sistema ou das  áreas afins; V -  
executar outras atribuições afins. Coordenar a elaboração e execução de projetos; VI - Administrar pessoal, recursos  
materiais  e  financeiros  da  secretaria  com  vistas  a  atingir  os  objetivos;  VII  –  Elaborar  estudos  e  levantamentos  
qualitativos e quantitativos para subsidiar tomada de decisão e desenvolvimento do sistema; VIII - Orientar o processo  
de desenvolvimento dos trabalhos e Coordenar a Elaboração dos planos de trabalho e Projeto Político Pedagógico; IX -  
Desenvolver Atividades que lhes são correlatadas.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
NIVEL MÉDIO

AUXILIAR DE BERÇÁRIO
Auxiliar o trabalho docente em consonância com o referencial curricular da escola; Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as famílias  e a  comunidade;  participar  de 
reuniões, encontros, atividades cívicas e culturais; zelar pela disciplina e pelo material docente; 
auxiliar o professor regente nas atividades de rotina, tais como: recepção de pais e criança, 
registro e anotações, inspeção física diária da criança; auxiliar o professor regente na execução 
e formação de hábitos de higiene com a criança, tais como: troca de fraldas,  banho diário, 
controle de esfíncteres, sono e repouso, banho de sol, alimentação e prevenção de acidentes; 
auxiliar nas atividades de estimulação e atividades psicopedagógicas e outras atividades afins 
com o cargo.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Compreende o conjunto de atribuições que se destinam a exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento  do  trabalho  de  enfermagem  em  grau  auxiliar,  e  participação  no  planejamento  da  assistência  de  
enfermagem; executar outras atividades afins.

TÉCNICO EM PAISAGISMO
Executar atividades de nível técnico na área do paisagismo e arborização; Analisar a situação técnica paisagística do  
Município com vista à proposição de atividades de recomposição de áreas degradadas, plantio de espécies adequadas,  
embelezamento,  melhoria  da  qualidade  ambiental  e  estética;  Acompanhar  as  atividades  de  podas  de  árvores  e 
substituição  de  espécies  arbóreas;  Planejar  as  atividades  públicas  relacionadas  ao  paisagismo;  Selecionar  e  aplicar  
métodos sustentáveis de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas daninhas; Propor e acompanhar medidas de 
melhoria do aspecto visual e ambiental  da cidade, dos parques, praças e jardins; Identificar e aplicar inovações nos 
processos  de  montagem,  monitoramento  e  gestão  do  empreendimento  paisagístico;  Analisar  a  situação  técnica, 
econômica e social  da região, identificando as atividades e os potenciais da área de paisagismo; Elaborar,  avaliar e  
executar projetos de técnicas especiais em paisagismo, identificando estilos, modelos, elementos vegetais, materiais e 
acessórios  a  serem empregados;  Identificar  e  avaliar  os  impactos  ambientais  de  projetos  paisagísticos  de  qualquer 
natureza, estudar e realizar projetos de empreendimentos turísticos na área ambiental, turismo rural ou paisagismo em 
eventos; Elaborar, avaliar e executar a manutenção de projetos paisagístico, de arborização, de jardinagem e de plantas 
ornamentais;  Executar outras atividades correlatas. 

AGENTE ADMINISTRATIVO
- Atividade de nível médio, envolvendo a execução de diversas tarefas no campo administrativo, contábil, financeiro, etc.
 
FISCAL TRIBUTÁRIO



Compreende o conjunto de atribuições destinadas a orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das 
obrigações  legais  referentes  ao  pagamento  de  tributos,  empregando  os  instrumentos  a  seu  alcance  para  evitar  a 
sonegação. Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar  
elementos  necessários  à  execução  da  fiscalização  externa;  fazer  o  cadastramento  de  contribuintes,  bem  como  o 
lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; verificar balanço e declarações de imposto de renda, 
objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais; verificar, em estabelecimentos 
comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais; fazer; executar outras atribuições afins.

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Executar tarefas relacionadas à área de tributação do Município; fiscalizar as obras sem alvarás; notificar, embargar e 
autuar obras; fazer valer as leis do município (Código de Obras, Posturas) executar tarefas de registro em formulários 
próprios de dados para o cadastramento imobiliário; verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro 
cadastral; verificar a atualização da planta de valores imobiliários do município; verificar o lançamento de multas pelas  
agentes;  verificar  o  lançamento  de  dados  no  cadastro  imobiliário;  supervisionar  o  lançamento  na  dívida  ativa  do 
município; desempenhar outras tarefas que por suas características se incluam na sua tarefa de competência.

INSPETOR DE PÁTIO
Atividades  de nível  médio,  relacionadas  com a  vigilância  dos alunos,  dos colégios  e  repartições  públicas  e  outras 
atividades relacionadas com a função.

MASSOTERAPEUTA
Realizar  massagem  terapêuticas,  relaxante,  analgésica,  excitante  do  sistema  nervoso  em  pacientes  aliviando  dores 
musculares e estimulando a circulação sanguínea, melhorando humor dos pacientes, aliviando o stress e fazendo com 
que  se  sintam  mais  relaxados;  Determina  e  classifica  os  movimentos  da  massagem  terapêutica,  identificando  as 
indicações e contra indicações da mesma;

AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS
Executar os serviços de limpeza das dependências e do mobiliário da Prefeitura, remover móveis e maquinas preparar e 
servir café, água, etc.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Atividade de ensino fundamental envolvendo a prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.

COVEIRO
Atividade de nível primário, envolvendo a execução de diversas tarefas no campo do cemitério, etc.

COZINHEIRA/MERENDEIRA
Executar os serviços de limpeza das dependências da cozinha, preparar e servir refeições, elaborar a merenda escolar 
seguindo o cardápio elaborado pela nutricionista.

ELETRICISTA
Atividade de nível primário, envolvendo a execução de diversas tarefas no campo da eletricidade, etc.

ELETRICISTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
Realizar serviço elétrico em geral em veículos leves, pesados e maquinários; II – Desempenhar outras atribuições que 
por suas características se incluam na sua esfera de competência; III – Realizar quaisquer outras atividades que lhes  
sejam  solicitados  e  devidamente  autorizados  pelo  chefe  imediato,  desde  que  compatíveis  com  suas  habilidades  e  
conhecimentos

GUARDA DE ENDEMIAS
Atividades de borrifação de veneno nos possíveis locais de infestação e detectar focos de 
possíveis epidemias tais como: mosquito da dengue malária, febre amarela, etc.

MECÂNICOS
Executa  atividades  de  detecção  e  reparação  de  avarias,  conservação  de  veículos  e  equipamentos  e  lubrificação  de 
viaturas e equipamentos mecânicos.

MOTORISTA DE VIATURA LEVE
Dirigir veículos leves, conservar, vistoriar e executar reparos de emergência no veiculo sob sua responsabilidade.

MOTORISTA DE VIATURA PESADA
Dirigir veículos pesados, conservar, vistoriar e executar reparos de emergência no veiculo sob sua responsabilidade.

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS
Dirigir trator agrícola utilizando implementos, para o transporte de materiais e insumos e preparação de terreno para uso;  
II – Realizar atividades inerentes a utilização do trator agrícola em outras localidades,  segundo ordens superiores e  
atendendo as necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; III – Verificar diariamente, o estado 



do veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de 
manutenção. Para certificar-se de suas condições de funcionamento; IV – Zelar pela guarda, conservação e limpeza do  
veículo para que seja mantido em condições regulares de funcionamento; V – Realizar quaisquer outras atividades que 
lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e 
conhecimentos

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
Dirigir motoniveladora, para realização de trabalhos; II – Realizar atividades inerentes a utilização da máquina em outras  
localidades,  segundo  ordens  superiores  e  atendendo  as  necessidades  dos  serviços,  de  acordo  com  o  cronograma 
estabelecido; III – Verificar diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e 
óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção. Para certificar-se de suas condições de funcionamento;  
IV  –  Zelar  pela  guarda,  conservação  e  limpeza  do  veículo  para  que  seja  mantido  em  condições  regulares  de  
funcionamento; V – Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo  
chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos.

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
Dirigir retroescavadeira, para realização de trabalhos; II – Realizar atividades inerentes a utilização da retoescavadeira 
em  outras  localidades,  segundo  ordens  superiores  e  atendendo  as  necessidades  dos  serviços,  de  acordo  com  o 
cronograma estabelecido; III – Verificar diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível 
de água e óleo, bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção. Para certificar-se de suas condições de  
funcionamento; IV – Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mentido em condições regulares  
de funcionamento; V – Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo  
chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos.

OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA
Compreende as atribuições que se destinam a operar pá-carregadeira nos serviços realizados pelo Município, que exijam 
sua utilização, assim como operar equipamentos de perfuração e cortes de rocha; operar equipamentos de escavação e  
carregamento de terras e similares; inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da 
máquina; respeitar normas técnicas e os regulamentos dos serviços; planejar o trabalho e realizar manutenção básica da 
pá-carregadeira e executar outras atribuições afins.

TRABALHADO BRAÇAL
Executar serviços braçais tais como carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, trabalho braçal; II – cavação e  
compactação de valetas, confecção de cercas, plantio e colheita; III – Executar serviços de aterro e desaterro; IV –  
Fazer carregamento e descarregamento de caminhões; V – Carregar terra, areia e entulhos em caminhões; VI – Zelar  
no  uso  e  pela  manutenção de  ferramentas;  VII  –  Realizar  trabalhos  de  limpeza,  varrição,  capinação,  roçagem e  
distribuição de ração de gado; VIII  – Executar  serviços auxiliares  de alvenaria,  pintura e obras; IX – Zelar pela  
limpeza e higiene; X – Executar outras atividades correlatadas

VIGILANTE
Executa serviços de vigilância, garantindo a segurança do patrimônio da Prefeitura, fiscalizar a entrada e saída de  
pessoas e materiais da Prefeitura, inspecionar instalações, tomando providencias em casos de anormalidade, verificar  
no  final  de  cada  expediente,  se  as  janelas  e  portas  estão  fechadas  e  se  as  luminárias  e  demais  aparelhos  estão  
desligados, hastear bandeiras, etc.



ANEXO II  DO EDITAL Nº 001/2011 – CONCURSO PUBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

CONTEÚDOS  PARA TODOS OS GARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Fonema; Sílaba;  Ortografia;  Classes  de Palavras:  tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, 
conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância 
Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; 
Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.

Matemática: Conjunto  de  números:  naturais,  inteiros,  racionais,  irracionais,  reais,  operações,  expressões  (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e  
composta;  Sistema  de  medidas:  comprimento,  superfície,  massa,  capacidade,  tempo,  volume;  Sistema  Monetário 
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria  
Plana.

Conhecimentos  Gerais: Cultura  Geral  (Nacional  e  Internacional);  História  e  Geografia  do  município;  História  e 
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e 
Coletivos;  Ciências  Físicas  e  Biológicas  –  Ciência  Hoje.  FONTES:  Imprensa  escrita,  falada,  televisiva  e  internet; 
Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.

CONTEÚDOS  PARA TODOS OS CARGO DE NÍVEL MÉDIO.

Língua Portuguesa  :   Pontuação; número e grau, formas de tratamento; Redação oficial estilística (figura de estilo, vícios 
de linguagem). Morfologia (classe das palavras, flexões de gêneros Leitura e análise de texto: compreensão de texto, 
significado contextual de palavras e expressões. dígrafo, sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e 
subordinação concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal);semântica (significação 
das palavras) Vocabulário. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Princípios normativos da língua: uso dos sinais de 
pontuação;  uso  dos  porquês;  concordância  nominal  e  verbal;  regência  nominal  e  verbal.  Flexão  nominal  e  verbal.  
Sintaxe: os termos da oração. Fonética (translineação, interpretação de texto, crase, ditongo, tritongo, ortografia oficial);  
Acentuação gráfica

Matemática: Números: Naturais, Fracionários, Decimais, Inteiros, Racionais, Reais; Geometria e Medidas; Regra de 
três; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Sistema monetário Nacional (Real); Equações de 1º e 2º Grau;  
Conjuntos e subconjuntos,  número e numeral,  números naturais  operações,  múltiplos de números naturais,  números 
racionais ou fracionários, operações com frações, representação decimal dos números racionais, porcentagem e juros, 
regra de três, geometria, raiz quadrada, equações de 1º e 2º graus; Expressões aritméticas; Problemas com cálculos; Raiz  
quadrada; Porcentagem; Descontos; Juros simples e compostos; Sistema de pesos e medidas; Expressões aritméticas,  
Conjuntos;  Progressões geométricas  e Progressões Aritméticas;   Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor  comum; 
Sistema monetário Nacional (Real); Equações de 1º e 2º Grau

Conhecimentos Gerais
Tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social e ambiental, segurança pública, combate à corrupção, ecologia e suas vinculações  
históricas.  Atualidades referentes  ao Município de São Francisco do Guaporé,  ao Estado do Rondônia e  ao Brasil.  
História e Geografia do Município de São Francisco do Guaporé e do Estado do Rondônia.

CONTEÚDOS PARA TODOS OS CARGO DE NÍVEL SUPERIOR  .  

Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: 
Funções da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de  
organização  do texto.  Coerência  e  coesão  textuais.  Língua:  variação  e  unidade.  Morfologia  -  As palavras:  classes,  
variação e emprego; palavras e expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação;  
outros aspectos da criação lexical. O significado lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas 
no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, parônima, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua 
e  seus  usos  expressivos:  Figuras  de  linguagem  e  outros  recursos  estilísticos.  Sintaxe  -  Período  Simples;  Período 
Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre segmentos do texto. Regência verbal e  
regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. Pontuação – 

Matemática:  Número,  álgebra,  geometria,  medidas  e  estatística.  Número  e  suas  operações.  Sistemas  de  Medidas:  
comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Sequências e progressões.  
Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos,  
juros e funções. Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Polinômios e Equações Algébricas. Noções 



de limites, derivadas e integral; Expressões aritméticas, Conjuntos; Progressões geométricas e Progressões Aritméticas;  
Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; Sistema monetário Nacional (Real); Equações de 1º e 2º Grau; os  
PCNs e o ensino de Matemática.

Conhecimentos Gerais
Tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social e ambiental, segurança pública, combate à corrupção, ecologia e suas vinculações  
históricas.  Atualidades referentes  ao Município de São Francisco do Guaporé,  ao Estado do Rondônia e  ao Brasil.  
História e Geografia do Município de São Francisco do Guaporé e do Estado do Rondônia.

NÍVEL MÉDIO - CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA),  
peso,  altura,  mobilização,  higiene corporal,  controle hídrico,  administração e preparo de medicamentos;  orientações 
pertinentes ao auto cuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei do  
exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem; Legislação 
do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção  
à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; conhecer doenças infecta parasitárias e demais patologias atendidas na 
rede  básica;  Atentar  para  a  importância  das  ações  educativas  a  respeito  de  higiene  e  saneamento  básico  e  suas  
implicações com a saúde.  Noções de Enfermagem Médica-cirúrgica:  Assistência a  pacientes  portadores  de doenças 
crônicas  (hipertensão  arterial,  diabetes  mellitus,  asma,  bronquite,  pneumonia).  Assistência  ao  paciente  cirúrgico  e 
possíveis complicações.  Atuação no Centro cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica,  assim como atuar no 
processamento de artigos hospitalares, conhecendo as rotinas de esterilização, preparo de material e revenção de infecção 
hospitalar.  Noções  de Enfermagem Materno-Infantil:  Assistência  o pré-natal/pré-parto/puerpério;  cuidados  imediatos 
com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com  
patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer 
situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os com técnicas científicas. Ética profissional.

TECNICO EM PASISAGISMO

Sistema de Parques; Noções de planejamento estratégico de sistemas de parques; Legislação; Patrimônio Ambiental;  
Noções de proteção, preservação permanente e controle ambiental; Legislação; Desenvolvimento sustentável; Projeto de 
Paisagismo - Espaço Público Urbano; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Levantamento, análise, diagnóstico; 
Infra-estrutura -  Saneamento básico;  Conforto ambiental;  Acessibilidade;  Sistemas de sustentabilidade; Desenho da 
Paisagem; Desenho detalhado - espécies vegetais e técnicas de plantio; Desenho detalhado - elementos de composição  
paisagística; Materiais e técnicas executivas; Mobiliário urbano.

NÍVEL SUPERIOR- CONTEÚDOS ESPECÍFICOS.

TÉCNICO DE EXEC. DE PROJETOS DE CONVÊNIOS
Planejamento: Elaboração de Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual 
–  LOA;  Orçamento  Público,  Projetos,  Projetos  Básicos,  Projetos  Executivos,  Termo  de  Referencia,  Lei  Federal  nº  
4.320/64 Lei Complementar Federal  nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;  Lei  Federal  nº 8.666/93 e suas 
alterações  posteriores  –  Lei  de  Licitações,  Instrução  Normativa  STN  nº  1,  de  Janeiro  de  1997  –  Celebração  de  
Convênios, Noções Básicas de Siconv. e Convênios.

TÉCNICO DE EXEC. DE PROGRAMAS E PROJETOS – SECRETÁRIA DE SAÚDE 
Planejamento: Elaboração de Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual 
–  LOA;  Orçamento  Público,  Projetos,  Projetos  Básicos,  Projetos  Executivos,  Termo  de  Referencia,  Lei  Federal  nº  
4.320/64 Lei Complementar Federal  nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;  Lei  Federal  nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores – Lei de Licitações, SUS, Saúde da família, Brasil Sorridente, PNAN, Cartão Nacional da Saúde e  
demais programas da saúde.

TÉCNICO DE EXEC. DE PROGRAMAS E PROJETOS – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Planejamento: Elaboração de Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual 
–  LOA;  Orçamento  Púbico,  Projetos,  Projetos  Básicos,  Projetos  Executivos,  Termo  de  Referencia,  Lei  Federal  nº  
4.320/64 Lei Complementar Federal  nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;  Lei  Federal  nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores – Lei de Licitações, PENATE Transporte Escolar PDDE Dinheiro Direto na Escola FUNDEB 
PENAI Salário Educação, FNDE ProInfância, Alimentação Escolar e demais programas da Educação.

FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações, indicações de termoterapia; fototerapia; 
massoterapia; cinesioterapia; hidrocinesioterapia; eletroterapia; avaliação funcional - biomecânica. Fisioterapia aplicada 
em traumatologia: fraturas; luxações; entorses; distensões; lesões ligamentares; artroplastias; ligamentoplastias

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA



História da Educação Física no Brasil, Didática da Educação Física, Psicologia da Aprendizagem, Sociologia do Esporte,  
Noções  de  Fisiologia,  Anatomia,  Cinesiologia  e  Desenvolvimento  Motor  Aplicado  à  Educação  Física,  Noções  do 
Treinamento Desportivo, Metodologia do Ensino de Educação Física. 
Metodologia do Ensino dos Esportes:
a) Voleibol,  Basquetebol,  Handebol,  Futebol,  Futsal,  Natação, Atletismo. A Educação Física no currículo escolar;  A 
história da Educação Física; Métodos e técnicas da Educação Física;
Didática específica da Educação Física; Educação Física e Aprendizagem Social; Educação Física e contexto social. As 
novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal.
Educação Física Escolar,  crescimento e desenvolvimento:  diferentes  abordagens Desportos:  técnicas  fundamentais e 
regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Noções de Fisiologia do exercício. A Educação Física e os  
parâmetros  curriculares.  Educação  Física,  Inclusão  e  Diversidade.  Concepção  histórica  social  da  criança.  Jogos  e 
brincadeiras na educação infantil. Educação Psicomotora e as fases do desenvolvimento infantil.

PROFESSOR DE ARTES      
 Conceitos e generalidades, Histórica da Arte. Importância no contexto educacional no Brasil e no Mundo. Correntes 
artísticas e Correlação das Artes com as demais disciplinas. Metodologias de ensino da Arte.

PROFESSOR MATEMÁTICA
Número, álgebra, geometria, medidas e estatística. Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área,  
volume,  capacidade,  massa,  ângulo,  tempo;  Regra  de  Três  e  proporções.  Cálculos  algébricos:  produtos  notáveis,  
fatoração de expressões algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° 
e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. Matrizes e 
Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e  
funções. Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, 
secções cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central,  
medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. Noções de limites, derivadas e integral.

PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA
Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Fonética, Classe, Estrutura e Formação de 
Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Vícios de 
Linguagem, Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 
Formas de tratamento; Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. 
Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem

ASSISTENTE SOCIAL
Lei Orgânica da Assistência Social  Lei  8.742/93. Norma Operacional Básica 2005. Política Nacional de Assistência 
Social 2004. SUAS – Sistema Único da Assistência Social. NOB RH – 2006. Lei de Regulamentação da Profissão. 
Código de Ética Profissional – Lei 8.662/93. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Maria da 
Penha. Política Nacional da Assistência Social.  Conselhos Municipais: (ex.: de Assistência Social – Tutelar – do Direito 
da Criança e do Adolescente) Questões da metodologia em serviço social. Pesquisa em Serviço Social – Métodos de  
pesquisa.  Classificação  da  pesquisa  Técnicas  e  instrumentos de  serviço  social.  Tendências  da  Assistência  social  na 
conjuntura social, política e econômica do Brasil. Conhecimentos sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência  
Social e seus processos. Lei Orgânica do Município

ENGENHEIRO CIVIL 
Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática das Estruturas; Materiais  
de  Construção  Civil;  Estrutura  Metálica  e  de  Madeira;  Arquitetura  e  Urbanismo;  Geologia;  Transporte;  Estradas; 
Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido; Fundações; Saneamento Básico; 
Pontes;  Projeto  e  Construções  de  Edifícios;  Hidrovias  e  Portos;  Instalações  Hidráulicas  e  Sanitárias;  Instalações 
Elétricas; Auto Cad.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Silvicultura: sementes, produção de mudas, viveiros florestais. Ecologia florestal: solos, relação solo-água-planta, sítios 
florestais, nutrição, controle ambiental. Edafologia: processos químicos, físicos e biológicos do solo, classificação do 
solo. Implantação de povoamentos florestais: preparo de solo, plantio, espaçamento, tratos culturais. Proteção florestal:  
controle de pragas, doenças e incêndios florestais. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento florestal,  
métodos de análise de crescimento de árvores. Inventário florestal: método aleatório e estratificado. Exploração florestal:  
colheita  florestal,  métodos  manuais  e  mecanizados  de  colheita,  máquinas  e  equipamentos,  custos,  rendimentos, 
recuperação de áreas degradadas. Economia florestal: custos, preços, mercado, juros, avaliação de viabilidade de projetos 
de investimentos, amortização, depreciação, crédito florestal.  Manejo de bacias hidrográficas: diagnóstico de bacias,  
controle  de  erosão  e  torrentes,  recuperação  de  bacias  hidrográficas.  Manejo  florestal:  desrama  desbaste,  rotação,  
sustentabilidade de produção, taxa de corte, planejamento florestal, plano de manejo, benefícios imateriais. Tecnologia  
da madeira: desdobro beneficiamento, preservação da madeira. Legislação: Código Florestal Federal, Código Florestal 
Estadual;  Legislação  Ambiental,  Resoluções  do CONAMA. Auditoria:  florestal  e  ambiental.  Construções florestais.  
Dendrologia:  identificação de árvores,  fitossociologia,  fitogeografia,  índices de concorrência.  Sensoriamento remoto:  
fotointerpretação,  fotogrametria,  SIG.  Sistemas  agrosilvipastoris:  sistemas  agroflorestais  e  sistemas  silvipastoris. 
Paisagismo: projetos e manejo de paisagem. Administração florestal.



PEDAGOGO 
O compromisso social  e  ético  do professor;  As  concepções  de infância,  de  família  e  de  sociedade:  o  processo  de  
socialização; As tendências pedagógicas no Brasil e a didática; O caráter educativo e intelectual pelo aluno; Currículo e  
Projeto Político-pedagógico; O Planejamento Pedagógico numa perspectivade transformação social; A escola pública e  
sua  função  social;  Construtivismo;  A psicogênese  da  alfabetização;  A construção  do  conhecimento  matemático  e  a 
atuação do professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental; A elaboração do Universo pela criança: as noções de  
tempo,  espaço,  objeto e  casualidade;  O jogo na  construção  do  conhecimento  pela  criança;  O raciocínio  infantil:  o 
pensamento  racional  e  pensamento  criador;  A  integração  das  áreas  de  conhecimento  com  os  aspectos  do  
desenvolvimento psico-social da criança; A avaliação e aprendizagem; A orientação pedagógica, a formação continuada 
do professor e a integração - teoria e prática; As teorias da educação e o problema da marginalidade; A alfabetização,  
concepções de linguagem e escrita;  Transdisciplinaridade: por uma racionalidade transversal; Violência e Educação;  
Sociedade do  conhecimento enquanto sociedade aprendente;  Lei  9394/96 –  Lei  de  Diretrizes  e  Bases;  Estatuto  da 
Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais.

PEDAGOGO ESPECIALISTA      EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Dispositivos legais da Educação Especial e Educação Inclusiva; Inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais:  escola,  família  e  comunidade;  Aspectos  históricos,  políticos  e  sociais  da  Educação  Especial;   Conceitos 
Fundamentais:  Educação para Todos;  Educação Especial;  Necessidades Educacionais  Especiais  e  Currículo escolar; 
Fundamentos e diretrizes da Educação Especial; A história da deficiência mental: conceito, classificação e atendimentos; 
Alternativas  de atendimentos;Educação  de jovens e  adultos; Lei  de Diretrizes  e  Bases  e  a  Escola Inclusiva.Projeto 
Político Pedagógico, LDB 9394/96 O compromisso social e ético do professor; As concepções de infância, de família e  
de sociedade: o  processo de socialização;  As tendências  pedagógicas  no Brasil  e a  didática;  O caráter  educativo e  
intelectual  pelo  aluno;  Currículo  e  Projeto  Político-pedagógico;  O  Planejamento  Pedagógico  numa  perspectivade 
transformação social; A escola pública e sua função social; Construtivismo; A psicogênese da alfabetização; A construção 
do conhecimento matemático e a atuação do professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental; A elaboração do  
Universo pela criança: as noções de tempo, espaço, objeto e casualidade; O jogo na construção do conhecimento pela 
criança; O raciocínio infantil: o pensamento racional e pensamento criador; A integração das áreas de conhecimento com 
os  aspectos  do  desenvolvimento  psico-social  da  criança;  A avaliação  e  aprendizagem;  A orientação  pedagógica,  a 
formação  continuada  do  professor  e  a  integração  -  teoria  e  prática;  As  teorias  da  educação  e  o  problema  da 
marginalidade;  A alfabetização,  concepções  de  linguagem  e  escrita;  Transdisciplinaridade:  por  uma  racionalidade 
transversal; Violência e Educação; Sociedade do conhecimento enquanto sociedade aprendente; Lei 9394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases; Estatuto da Criança e do Adolescente; Parâmetros Curriculares Nacionais.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Os aspectos físicos do território brasileiro, seu aproveitamento econômico e o meio ambiente; A industrialização do  
Brasil e os desequilíbrios ambientais; A produção do espaço geográfico brasileiro, suas desigualdades e regionalização; A 
dinâmica populacional e urbanização brasileira; O  ontexto econômico e a cultura do estado; A nova ordem mundial e a 
globalização; As transformações no leste europeu; Os grandes blocos internacionais de poder e suas áreas de influências;  
A produção  do  espaço  nos  países  desenvolvidos  e  subdesenvolvidos;  Os  desafios  da  conservação  ambiental:  as 
interações entre sociedade e natureza; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental e Médio; Geografia do Brasil:  
Geografia Física – A população brasileira - Agricultura e a pecuária - O extrativismo mineral e as fontes de energia - As 
atividades  industriais;  Geografia  Geral:  Geografia  Física  e  Humana  Geral  -  Geografia  econômica  -  Os  blocos  
econômicos e suas áreas de influências - O bloco norte-americano -Tratado de Livre Comércio - NAFTA - O bloco  
europeu - A comunidade européia - CEE - A bacia do Pacífico - O Japão e os Tigres Asiáticos; Geografia Política: 
Reunificação  das  Alemanhas  -  Desmembramento  da  Rússia  e  Iugoslávia;  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  
Educação Fundamental (Geografia).

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, Regência;  
Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado  
Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antigüidade Clássica: Grécia e  
Roma;  Feudalismo;  Renascimento  Cultural;  Reformas  religiosas;  Revolução  Industrial;  Revolução  Francesa;  
Independência dos Estados  nidos e América Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus;  
Colonização: Dominação, submissão e resistência; A crise do Sistema Colonial; O Brasil constituindo-se em Estado; O 
Brasil parece ser o café e o café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em conflitos; O Brasil  
contemporâneo: O movimento da História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e Revoluções; 
Industrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental 
(História).

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
O processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira: O ensino do Inglês como língua estrangeira. A natureza  
sociointeracional  da  linguagem.  Proposta  Curricular  de  Língua  Estrangeira  Moderna.  O  ensino  de  língua  para  a  
comunicação: dimensões comunicativas no ensino de inglês. A abordagem comunicativa em relação a outras abordagens. 
A leitura,  a  escrita  e  a  linguagem oral  em inglês  como língua estrangeira.  O sistema verbal  da língua inglesa.  As 
estruturas  sintáticas  e  morfológicas  da língua inglesa.  As classes  gramaticais  da língua inglesa:  usos das  diferentes 
classes. A compreensão de textos e Tradução.



PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Ecologia:  populações comunidades e ecossistemas; energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares;  pirâmides 
ecológicas; relações ecológicas, ciclos dos nutrientes; formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos: classificação dos 
seres vivos; evolução; principais grupos de animais e plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; características  
gerais  dos  reinos  fungi;  protista  e  monera;  Citologia  e  genética:  Tipos  de  células;  estrutura  da  célula;  membrana 
plasmática;  citoplasma  e  organelas  celulares;  o  núcleo  celular  e  o  material  genético;  herança  mendeliana;  grupos 
sangüíneos;  Mecânica:  grandezas  físicas,  MRU  (movimento  retilíneo  uniforme)  e  MRUV  (movimento  retilíneo 
uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão; astronomia. Óptica, ondulatória e termologia: a luz; 
lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do som; características das ondas sonoras; calor e temperatura; 
transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos corpos; Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; eletrização 
dos corpos; tensão, corrente, potencia e resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. 
Química:  matéria;  conservação  da  matéria;  fenômenos  físicos  e  fenômenos  químicos;  substância  pura  e  mistura; 
Substâncias simples e compostas; teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; 
reações  químicas;  funções  inorgânicas;  Ensino  de  ciências:  porque  ensinar  ciências?;  Construtivismo  e  ensino  de 
ciências; modelo de mudança conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência tecnologia-  
sociedade-ambiente (CTSA). Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: 
Temas Transversais.

INTERPRETE DE LIBRAS
Legislação Específica na Área de Surdez: LEI 10.436/02 – Oficialização da Libras; Decreto 5626/05- Regulamentação 
da Libras. História Geral da Educação de Surdos; Política Nacional da Educação da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva – 01/2008. Aspectos Clínicos da Surdez: Conceitos; Classificação; Desempenho e consequências. 
Aspectos sócio- ntropológicos da surdez: Modelos educacionais na educação de surdos: modelos clínicos, antropológico. 
Identidades  surdas:  identificações  e  locais  das  identidades  (família,  escola,  associação,  etc.).  Cultura,  identidade  e 
comunidades surdas. Língua Brasileira de Sinais: Línguas Naturais. Conceitos: língua, linguagem, fala e sinal. Gramática 
da  Libras:Fonética  –  Fonologia,  Morfologia,  Sintaxe.  (Parâmetros,  Pronomes  Pessoais,  Tipos  de  Frases,  Verbos.  
Advérbios de Modo Incorporados ao Verbo, Classificadores). O tradutor/intérprete de libras: História do Profissional  
Tradutor/Intérprete de Libras. Tipos de Interpretação. Atribuições do Intérprete Educacional. Código de Ética – FENEIS. 

PROFESSOR BRAILE 
A História do Sistema Braille e sua criação; O Braille no Brasil;  Aspectos metodológicos para o ensino do sistema  
braille: Leitura e escrita, definição, identificação dos pontos, sinais simples e compostos, referencial de posição, ordem 
braille, escrita braille, aplicação à língua portuguesa; Código Braille na Grafia da Língua Portuguesa: Valor dos Sinais;  
Observações e Normas de aplicação: sinal de letra maiúscula, números e sinais com eles usados, sinal de itálico e outras 
variantes tipográficas, pontuação e sinais acessórios; Disposição do texto em Braille; Normas técnicas para a produção  
de textos em Braille; Símbolos usados em outros idiomas, inexistentes em Português ou representados por sinais Braille 
diferentes. 8- Portaria nº 319, de 26/02/1999 do Ministério de Educação; Código Matemático Unificado para Língua 
Portuguesa: prefixos alfabéticos e sinais unificadores; Índices e marcas; Números; Operações aritméticas fundamentais e  
relações  numéricas  elementares.  Frações,  potências  e  raízes;  Teoria  de  conjuntos  e  lógica;  Aplicações  (funções).;  
Geometri; Grafia Braille para Informática: princípios básicos, lista de Sinais Simples (ordem braille), Lista de Prefixos  
(ordem braille), sinais Codificados, regras para a Utilização dos Sinais, normas de aplicação, escrita braille em contexto 
informático.

ORIENTADOR EDUCACIONAL
Atribuições e funções do Orientador Educacional; Organização da Educação brasileira. Sistema Educacional Brasileiro.  
Constituição Federal (1988) e suas alterações e emendas educacionais; Legislação Educacional: LDB- lei nº 9394/96 Lei  
de Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) -ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: contribuição e limites; Ética e 
Cidadania; A democratização da educação e o processo de gestão participativa.; Função Social da Escola; Qualidade na  
Educação; Teorias do  desenvolvimento humano e suas distintas concepções;Teorias da aprendizagem; A História do 
pensamento  pedagógico  brasileiro;  Teoria  da  educação  e  as  deferentes  correntes  do  pensamento  pedagógico. 
Planejamento  educacional.  Métodos  e  técnicas  de  ensino.  O  Processo  de  Avaliação:  conceitos,  fundamentos  e  
concepções  do  currículo.  A interdisciplinaridade  do  conhecimento.  O Projeto  Político  Pedagógico:   conceituação  e 
processo de elaboração. Aspectos teóricos e metodológicos da prática escolar, a diversidade na educação. A Educação de 
Jovens e Adultos; A educação Especial e Inclusão na educação. Gestão Democrática da Escola.

SUPERVISOR EDUCACIONAL
Atribuições e funções do Supervisor Educacional; Organização da Educação brasileira. Sistema Educacional Brasileiro.  
Constituição Federal (1988) e suas alterações e emendas educacionais; Legislação Educacional: LDB- lei nº 9394/96 Lei  
de Diretrizes e Bases da Educação nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) -ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: contribuição e limites; Ética e 
Cidadania; A democratização da educação e o processo de gestão participativa.; Função Social da Escola; Qualidade na  
Educação; Teorias do  desenvolvimento humano e suas distintas concepções;Teorias da aprendizagem; A História do 
pensamento  pedagógico  brasileiro;  Teoria  da  educação  e  as  deferentes  correntes  do  pensamento  pedagógico. 
Planejamento  educacional.  Métodos  e  técnicas  de  ensino.  O  Processo  de  Avaliação:  conceitos,  fundamentos  e  
concepções  do  currículo.  A interdisciplinaridade  do  conhecimento.  O Projeto  Político  Pedagógico:   conceituação  e 
processo de elaboração. Aspectos teóricos e metodológicos da prática escolar, a diversidade na educação. A Educação de 
Jovens e Adultos; A educação Especial e Inclusão na educação. Gestão Democrática da Escola.



CONTADOR
CONTABILIDADE  GERAL: Fundamentos  conceituais  de  contabilidade:  conceito,  objeto,  finalidade,  usuários  e 
princípios contábeis; Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, 
receita  e  despesa;  Procedimentos  Contábeis  Básicos:  plano  de  contas,  fatos  contábeis,  lançamentos  e  escrituração;  
Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, 
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos 
de  Caixa,  Demonstração  do  Valor  Adicionado.  CONTABILIDADE  PÚBLICA: fundamentos  legais  e  técnicos  de 
Contabilidade  Pública:  conceito,  objetivos,  princípios;  Planejamento:  Plano  Plurianual  –  PPA,  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias  –  LDO e  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA; Ciclo  Orçamentário;  Créditos  Adicionais:  classificação; 
Princípios  Orçamentários;  Sistemas  Contábeis  aplicados  ao  setor  público  e  o  plano  de  contas;  Escrituração;  
Demonstrações  Contábeis  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº  4.320/64  e  suas  alterações  posteriores;  Classificações 
Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal  da despesa – classificação institucional, funcional-
programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases a receita – previsão, 
lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento;  
Restos  a  pagar;  Dívida Pública  e  Dívida Ativa;  Controle  Interno e Externo da Administração  Pública:  conceito de 
controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo.  LEGISLAÇÃO: Lei 
Complementar  Federal  nº  101/2000  –  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas  alterações 
posteriores – Lei de Licitações. Ética profissional.

DENTISTA: 
Patologia  e  diagnóstico  oral;  Cirurgia  Buco  Maxilo  Facial;  Prótese  Dentária;  Procedimentos  Clínico  -  Integradas; 
Farmacologia  e  Terapêutica  Aplicada  a  Odontologia;  Radiologia  oral  e  Anestesia;  Odontologia  social  e  preventiva; 
Odontologia legal; Odontopediatria e Ortodontia; Materiais Dentários; Dentística Operatória; Endodontia; Radiologia;  
Periodontia;  Cirurgia;  Semiologia;  Odontologia  preventiva;  Anestesiologia;  Dentística  e  materiais  dentários; 
Biossegurança;  Farmacologia  e  terapêutica  medicamentosa;  Oclusão  e  articulação  temporomandibular;  Anatomia; 
Patologia; Saúde Pública; Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil -  
Dispositivos relacionados à Saúde; Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde; Programa saúde da 
Família. Leis Federais: 8.080/1990, 8.142/1990, Diretrizes do SUS e Pacto pela Vida.



ANEXO III DO EDITAL Nº 001/2011 – CONCURSO PUBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

Modelo de formulário para recurso
SOLICITAÇÃO

À Comissão Organizadora.
Como candidato ao cargo de ________________________________________, solicito revisão:
(        ) do gabarito oficial preliminar da prova escrita, questão ___________________________
(       ) da avaliação de títulos.
(       ) da inscrição ______________________________________________________________
(       ) ________________________________________________________________________
Conforme especificações inclusas.

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO ______________________ de _____________ de 2.011.

________________________________________________________
Assinatura do Candidato

Nome: ___________________________________________
Numero de inscrição: ________________________________

INSTRUÇÕES
O candidato deverá:
Entregar dois conjuntos idênticos de recursos (original e um cópia), sendo que cada conjunto deverá ter todos os 
recursos.
Datilografar, digitar ou escrever letra legível e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas na Edital.
Usar formulário de recurso individual para cada questão.
Apresentar argumentação lógica e consistente.
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (Se necessário use o verso)


