
 

  

ANEXO III 
DISCIPLINAS / CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 
FONTES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES 

 
01 – PROVA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO 

 
1.1 – Questões de Matemática e Português. 
- Conteúdos básicos que fazem parte do currículo obrigatório de Português e Matemática ensinados nos 8 anos do ensino fundamental e 
descritos nos livros utilizados. 
 
1.2 – Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades. 
- Conteúdos básicos e obrigatório de História, Geografia, Cultura do Brasil ensinados nos 8 anos do Ensino Fundamental e descritos nos livros 
utilizados para este nível de ensino. 
- Conteúdos sobre História, Geografia, Economia, Cultura e Política contidos no site da Prefeitura de São João Batista, IBGE e Folders 
Institucionais do Município. 
- Conteúdos de notícias veiculadas em revistas e jornais de circulação local, regional e nacional nos últimos 6 meses, sobre Política, Economia, 
Cultura, Aspectos Sociais de São João Batista e do Brasil. 
 
1.3 – Questões de Conhecimentos específicos. 
- Atribuições do Cargo conforme Descrição, anexo II, deste Edital. 
- Competências necessárias para o exercício eficiente das atribuições do Cargo, considerando a Descrição do Cargo, Anexo II, deste Edital. 
- Noções de Organização do Trabalho, Relações Humanas, Ética e Cidadania, Qualidade no Trabalho, descritas em apostilas e manuais básicos 
sobre esses assuntos. 
 
 
 
 



 

  
02 – PROVA PARA O ENSINO MÉDIO 
 
2.1 – Questões de Português e Matemática. 
- Conteúdo básico obrigatório do currículo dessas duas disciplinas ensinados nos três anos do Ensino Médio, e descrito nos livros e apostilas 
utilizados. 
 
2.2 – Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades. 
- Conteúdo básico obrigatório das disciplinas de História, Geografia, Cultura do Brasil, ensinados nos três anos do Ensino Médio, e descritos 
nos livros e apostilas utilizados. 
- Atualidades sobre Política, Economia, Demografia, Cultura e Aspectos Sociais publicados nos meios de comunicação (principais revistas, 
jornais, sites) nos últimos 6 meses, envolvendo aspectos relacionados ao município de São João Batista e do Brasil. 
- Conteúdo sobre Aspectos Econômicos e Demográficos do Município e do Brasil contidos no IBGE. 
 
 2.3 – Questões sobre Conhecimentos Específicos e Legislação Pública Municipal. 
 – Atribuições (responsabilidades e tarefas) do cargo, conforme descrição contida no Anexo II deste Edital. 
- Competências (conhecimentos e habilidades) necessárias para o exercício eficiente das atribuições do Cargo, conforme descrição contida no 
anexo II deste Edital. 
- Competências Humanas (comportamento – Atitudes e Qualidades Pessoais) necessárias para a Boa Convivência e o Bom Relacionamento 
Humano no Trabalho, considerando as atribuições do cargo descritas no Anexo II deste Edital. 
- Noções de Segurança e Higiene no Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho, Ética e Cidadania, Qualidade e Produtividade, 
pertinentes às atribuições do cargo e ao posto de trabalho, e descritas em apostilas e manuais básicos que tratam do assunto. 
- Legislação Pública Municipal: Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 8666 e Lei 4320. 
- Legislação específica que regulamenta e normatiza as atribuições do Cargo (nível técnico) quando for o caso. 
 
 
 
 
 
 



 

  
03 – PROVA PARA O NÍVEL SUPERIOR 

 
3.1 – Questões de Português e Matemática. 
- Conteúdos fundamentais das duas disciplinas, obrigatórios nos 3 anos do Ensino Médio e no currículo do Ensino Superior, contidos nos livros, 
manuais e apostilas utilizados nos dois níveis. 
 
3.2 – Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades. 
- Conteúdos fundamentais de História e Geografia, Cultura, Economia e Política do Brasil, ensinados nos currículos do ensino médio e superior 
e contidos nos livros, manuais e apostilas utilizadas. 
- Conteúdos de notícias publicadas nos últimos 6 meses nos principais jornais, revistas e sites sobre Política, Economia, Cultura, Aspectos 
Sociais e Demográficos do município e do Brasil. 
 
3.3 – Questões de Conhecimentos Específicos. 
- Conteúdo sobre as atribuições (responsabilidades e tarefas) do Cargo, conforme descrição contida no Anexo II deste Edital e também aquelas 
que são definidas por lei, quando for o caso. 
- Competências (conhecimentos e habilidades) necessárias para o desempenho eficiente das atribuições do Cargo, conforme descritas no 
anexo II deste Edital e que fazem parte do conteúdo apresentado no curso de nível superior pertinente. 
- Comportamento (atitudes e qualidades pessoais) necessário para o desempenho eficiente das atribuições do cargo e para o bom 
relacionamento humano no trabalho, descritas nos manuais e apostilas básicas que tratam do assunto. 
- Noções básicas de Produtividade e Qualidade pertinentes ao desempenho eficiente das atribuições do Cargo e ao posto de trabalho, contidas 
em Manuais e Apostilas que tratam do assunto. 
- Noções básicas de Planejamento e Organização do Trabalho, contidas nos livros, manuais e apostilas que tratam do assunto, sobretudo 
aqueles voltados ao posto e setor de trabalho. 
- Noções de Ética e Cidadania, necessários para o desempenho eficiente das atribuições do Cargo, e que fazem parte dos princípios e diretrizes 
fundamentais exigidos e contidos nos manuais do Cargo. 
- Noções de Higiene e Segurança do Trabalho, pertinentes ao desempenho das atribuições do cargo, e contidas nos manuais que tratam do 
assunto. 
- Legislação Pública Municipal: Lei Orgânica do Município e Constituição Federal; legislação que define as normas e procedimentos para a 
Gestão Municipal: Lei 4320, Lei 8666, Lei da Responsabilidade Fiscal. 



 

 - Legislação específica sobre o cargo, que define princípios e diretrizes de atuação, que normatiza os procedimentos, e que define as políticas 
de gestão e de atuação da área de trabalho, sobretudo as áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Engenharia, Trânsito, Segurança no 
Trabalho, quando for o caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


