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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR NÍVEL E CARGOS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

AGENTE DE VIGILÂNCIA A SAÚDE e AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Fonética: encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, ditongos e sílaba (divisão e classificação). Morfologia: formação 
das Palavras (derivação e composição) e classes vocabulares (substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, 
advérbio, preposição, conjunção e interjeição). Sintaxe: concordância nominal e verbal. Semântica: sinonímia e 
antonímia. Ortografia. Texto: compreensão e interpretação. 
 
MATEMÁTICA 
Conjuntos: pertinência, inclusão, união e interseção. Conjuntos Numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e 
irracionais. Porcentagem. Potências. MDC e MMC. Expressões Numéricas. Regra de três simples e composta. Equação do 
1º Grau. Sistema de equações com duas incógnitas. Inequações. Unidades de Medidas. Polígonos (classificação, área e 
perímetro). Ângulos: definição, classificação, congruência e comparação.  
 
ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA: 
Acontecimentos nacionais e locais, divulgados em jornais, revistas, programas de rádio, emissoras de televisão e internet. 
Aspectos políticos e sociais do município de Capistrano. Meio ambiente: problemas e impactos ambientais globais e 
locais. Relações Humanas: no trabalho, na família e na comunidade. Ética no serviço público: comportamento 
profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 
Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis; Noções básicas sobre medidas de prevenção para 
controle de doenças transmissíveis; Noções básicas sobre doenças de transmissão por vetores; Noções básicas sobre 
medidas de prevenção para controle de doenças transmitidas por vetores; Conhecer nominalmente doenças de 
notificação obrigatória; Conhecer esquema básico de vacinação obrigatório no primeiro ano de vida. 
Conhecimentos específicos do cargo: Questões Básicas de Saúde, Questões Básicas sobre vida em comunidade e 
Questões sobre o Programa Agente Comunitário de Saúde. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição 
e distribuição de correspondência. SERVIDORES PÚBLICOS: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime Trabalhista. 
Expediente Funcional e Organizacional. Material de Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Conceito de 
Documentação e sua Terminologia. Noções de recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de 
informática: editores de texto (Word) e planilhas eletrônicas (Excel). Noções básicas de relações humanas no trabalho e 
atendimento ao público. Ética profissional. Noções de controle de material. Organização de arquivo. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; GARI; MERENDEIRA; MOTORISTA e VIGIA. 
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto: compreensão, interpretação e vocabulário. Sinônimo e antônimo. Silabas: divisão e classificação. Substantivo: 
gênero e número. 
 
MATEMÁTICA 
Sistema de numeração: ordem e classe. Números naturais: operações com números naturais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão). Resolução de situações problema. 
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ATUALIDADES 
Capistrano: Aspectos culturais e ambientais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Noções sobre a prática do trabalho. Ética profissional. Higiene pessoal e coletiva. Relações Humanas. 
 
GARI 
Noções sobre a prática do trabalho. Ética profissional. Higiene pessoal e coletiva. Relações Humanas. 
 
MERENDEIRA 
Noções sobre a prática do trabalho. Ética profissional. Higiene pessoal e coletiva. Relações Humanas. 
 
MOTORISTA 
Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de 
circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação 
das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. 
Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do 
condutor. Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias de habilitação. O Veículo: equipamentos e 
acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. Infrações. Crimes de 
trânsito. Direção defensiva: conceito. Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de 
atenção, Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de 
acidentes. Interação condutor veículo. Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do 
veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. 
Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, etanol e diesel). Chassi. 
Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de 
ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, 
sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e 
seus meios. 
 
VIGIA 
Noções sobre a prática do trabalho. Ética profissional. Higiene pessoal e coletiva. Relações Humanas. 
 

NÍVEL MÉDIO 

AGENTE ADMINISTRATIVO; AUXILIAR SAÚDE BUCAL; RECEPCIONISTA; TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR; 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF; TÉCNICO EM RADIOLOGIA; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL. 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, dífonos e sílaba (separação e classificação). Ortografia. 
Morfologia: estrutura e formação das palavras e classes vocabulares (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição). Sintaxe: concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 
crase, colocação pronominal e período composto por coordenação e por subordinação. Linguagem e Sentido: conotação 
e denotação, ambiguidade e figuras de linguagem. Texto: compreensão e interpretação, referenciação e gêneros 
textuais. Produção textual. 
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, Lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
Números Inteiros: sistema de numeração, forma polinomial, mudança de base, teorema das quantidades de algarismos, 
problemas. Teoria dos números: operações com números inteiros, divisibilidade, números primos, MDC e MMC e 
problemas. Números racionais relativos Q: Conceito, tipos de frações, dízimas periódicas, problemas com trabalho 
associado. Conjunto dos números reais – R; Conceituação, representação gráfica. Números irracionais. Sistema legal de 
medidas. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regra de sociedade. Médias. Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem. Equação do 1º Grau. Sistema de Equações com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Funções do 1º grau 
e funções quadráticas. Problemas do primeiro grau. Problemas do segundo grau. Juros e descontos simples. Sequencias 
e progressões: Lei de formação, Progressão aritmética e Progressão geométrica. Raciocínio lógico: proposições fechadas, 
abertas, simples, tabela-verdade, contradição, negação, critérios de classificação; silogismo; diagramas lógicos; análise 
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combinatória: arranjo, combinação e permutação. Polígonos (classificação, área e perímetro). Ângulos: definição, 
classificação, congruência e comparação.  
 
ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA:  
Atualidades Internacionais, Nacionais de diversas áreas tais como: política, econômica, sociedade, educação, tecnologia, 
relações internacionais, segurança publica, esportes, politicas regionais, nacionais. e locais (estado do Ceará e município 
de Capistrano) vinculadas nos principais meios de comunicação. Meio ambiente: problemas e impactos ambientais globais 
e locais. Aspectos políticos e sociais do município de Capistrano. Relações Humanas: no trabalho, na família e na 
comunidade. Ética no serviço público: comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho, 
prioridade em serviço. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição 
e distribuição de correspondência. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Características – Licitações – Princípios Gerais – 
Modalidades. SERVIDORES PÚBLICOS: Regime Estatutário, Regime Especial, Regime Trabalhista. Expediente Funcional e 
Organizacional. Material de Escritório. Técnicas de Serviços de Escritório. Conceito de Documentação e sua Terminologia. 
Noções de recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de informática: editores de texto (Word) e 
planilhas eletrônicas (Excel). Noções básicas de relações humanas no trabalho e atendimento ao público. Ética 
profissional. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Desinfecção e Noções de assepsia. Esterilização. Instrumental dentário. Noções básicas da função. Procedimentos. Zelo 
pelos instrumentos utilizados no consultório - limpeza e esterilização. Odontologia Social - atendente de consultório 
dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Normas de Biossegurança - lavagem, acondicionamento e manutenção dos 
equipamentos odontológicos, esterilização e desinfecção de instrumentais e moldagens; Atendimento junto à cadeira 
odontológica - rotina de consulta, instrumentação, manipulação de materiais e revelação de radiografias; Programas de 
prevenção de cáries; Noções de vigilância à saúde. Preparo do paciente para o atendimento. Orientação sobre educação 
em saúde e higiene bucal. Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI). Inter-relacionamento pessoal. 
Humanização da Assistência. 
 
RECEPCIONISTA 
Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição de 
correspondência. Técnicas de Serviços de Escritório. Conceito de Documentação e sua Terminologia. Noções de 
recebimento e transmissão de informações. Noções básicas de informática: editores de texto (Word) e planilhas 
eletrônicas (Excel). Noções básicas de relações humanas no trabalho e atendimento ao público. Ética profissional. Noções 
de controle de material. Organização de arquivo. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF / TÉCNICO DE ENFERMAGEM – HOSPITALAR 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos.  Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Conhecimentos Específicos do Técnico em Enfermagem: Sistema 
Único de Saúde SUS; Educação para Saúde; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Cidadania e Humanização; 
Biossegurança nas ações em saúde; Vigilância epidemiológica;  Preparação e acompanhamento do cliente na realização 
de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e 
segurança do cliente; Posições para exames; Cuidados de enfermagem ao paciente em situação de urgência e 
emergência; Trabalho em Equipe; Humanização do atendimento ao cliente/paciente no ambulatório e/ou no hospital; 
Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito; 
Princípios de preparo e administração de medicamentos; Manuseio de equipamentos e materiais esterilizados; Curativo 
simples. Assistência de enfermagem em clínica médica; Assistência de enfermagem ao paciente idoso. Cuidados de 
enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios das cirurgias 
gerais; Normas e rotinas do centro cirúrgico; Transtornos mentais: conceito, etiologia, epidemiologia, sinais e sintomas 
clínicos, farmacoterapia, assistência de enfermagem; Alcoolismo; Emergências; Noções básicas sobre o processo 
gestacional– sinais e sintomas; Assistência de enfermagem no pré-natal, parto. Complicações e doenças decorrentes da 
gravidez; Aleitamento materno; Agravos sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Assistência de 
enfermagem no atendimento ginecológico; Anotações de enfermagem. Assistência ao cliente/paciente em tratamento 
clínico e cirúrgico. Centro de Terapia Intensiva. Programa Nacional de Imunização-PNI. Notificação das doenças 
Transmissíveis: Prevenção e Controle. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos.  Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Fundamentos de biofísica aplicados às metodologias 
radiodiagnosticas; anatomia e fisiologia; fundamentos de patologia aplicados ao radiodiagnóstico; rotinas de preparo para 
exames radiológicos e diagnósticos por imagem; realização de procedimentos radiológicos; processamento digital de 
imagens; processamento químico de filmes; radioproteção e dosimetria; meios de contraste radiológicos; organização do 
processo de trabalho em radiologia e diagnóstico por imagem em saúde. Humanização da Assistência. Ações de 
Biossegurança. 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Atendimento em saúde bucal. Técnicas auxiliares de odontologia. Noções de dentística, prótese, radiologia, cirurgia, 
odontopediatria, ortodontia, periodontia, endodontia, recepção, instrumentação e administração. Higiene dental. Doenças 
periodontais. Técnicas para higienização bucal. Odontologia preventiva. Manutenção periódica e sistemática da cavidade 
oral. Ações coletivas em saúde bucal. Materiais, equipamentos e instrumentais. Materiais odontológicos. Equipamentos 
odontológicos. Instrumental odontológico. Ergonomia do consultório odontológico. Odontologia a quatro mãos. 
Organização funcional do serviço. Biossegurança na Odontologia: bacteriologia; assepsia; anti-sepsia; desinfecção; 
esterilização (métodos, preparo do instrumental, manutenção, manipulação do material estéril). Noções gerais de 
anatomia. Noções de anatomia, fisiologia e patologia bucal. Noções sobre fármacos, cadeia de transmissão das doenças, 
microbiologia bucal, primeiros socorros. Ética profissional. Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI). Inter-
relacionamento pessoal. Humanização da Assistência. 
 

NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL; ASSISTENTE SOCIAL - CAPS; DENTISTA - PSF; ENFERMEIRO – PSF; ENFERMEIRO HOSPITAL; 
FISIOTERAPEUTA (15 H/S); FISIOTERAPEUTA (30 H/S); MÉDICO – PSF; MÉDICO HOSPITAL; PSICÓLOGO; 
PSICÓLOGO – CAPS; TERAPEUTA OCUPACIONAL – CAPS; VETERINÁRIO. 

CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, 
figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e gêneros textuais: narrativo, descritivo, 
expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação 
científica, ofício, carta. Estrutura Textual: Progressão temática, parágrafo, frase, oração, enunciado, pontuação, coesão e 
coerência. Variedade linguística, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação 
comunicativa. Língua padrão: ortografia, acentuação, formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, 
regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção Textual. 
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
Conjuntos Numéricos: números naturais, inteiros, racionais (fracionários e decimais), irracionais e reais. Operações 
fundamentais e propriedades: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Números e grandezas 
proporcionais. Resolução de Problemas. Regra de três simples e composta. Matemática Financeira: porcentagem e juros 
simples. Noções de lógica. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Sistema 
Monetário Brasileiro. Fundamentos de estatísticas. 
 
ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA  
Aspectos relevantes e atuais do contexto internacional, nacional nas seguintes áreas: política, economia, sociedade, 
educação, saúde, tecnologia, relações internacionais, segurança publica e esporte. Meio ambiente: problemas e impactos 
ambientais globais e locais. Evolução histórica, geográfica, econômica, política e cultural do município de Capistrano. 
Ética no serviço público: comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em 
serviço. Relações Humanas no trabalho, na família e na comunidade. Pesquisa, suas inter-relações e suas vinculações 
históricas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ASSISTENTE SOCIAL / ASSISTENTE SOCIAL – CAPS 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Lei de Regulamentação da Profissão – Lei 8662 de junho de 1993. Lei 
Orgânica da Saúde – Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990 e 8142 de 28 de dezembro de 1990. Lei orgânica da 
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Assistência Social – Lei 8742 de 7 de setembro de 1993 – Serviço Social, Políticas Publicas e Privadas. O Serviço Social e 
a Seguridade Social. Papel do assistente social na equipe multiprofissional. Assistência e Cidadania. Gestão Pública. 
Alternativas de vinculação Institucional para os trabalhadores do SUS. Parâmetros para o funcionamento do SUS. Análise 
de conjuntura. Questões sociais decorrentes da realidade: família, criança, adolescente, idoso, pessoa com necessidades 
especiais. Educação em saúde e previdência do trabalho. Atuação do Serviço Social na Administração de Políticas Sociais. 
Planejamento. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069/90. Lei nº 8.842/94 que fixa a Política Nacional do 
Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Ações de Biossegurança. Humanização da 
Assistência. 
 
DENTISTA - PSF 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família.  Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e fisiologia bucal. Medidas de Biossegurança (infecção 
cruzada, métodos de esterilização e desinfecção dos instrumentais). Diagnóstico e tratamento das afecções da boca, 
dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos para promover e recuperar a saúde bucal. Educação em Saúde 
Bucal. Adoção dos princípios ergonômicos pela equipe. Odontologia preventiva e Social. Odontopediatria: 
desenvolvimento das dentições e sua importância clínica. Fluorterapia. Selantes de fóssulas e fissuras. Organização e 
coordenação de Campanhas de prevenção da saúde bucal. Os cuidados odontológicos às gestantes. Plano de tratamento. 
Prevenção de doenças - Etiologia e prevalência (Cárie dental. Câncer bucal, AIDS, Mal oclusão, Fissuras labiopalatinas). 
Problemas de odontologia sanitária. Prótese. Radiologia. Restauração de cáries dentárias. Saúde Bucal Coletiva. 
Semiologia e tratamento das afecções da boca. Terapêutica e farmacológica de interesse clínico. Técnica e interpretação 
radiográfica. Técnicas Anestésicas em odontologia. Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas terapêuticas. 
Urgência em Odontologia. Verificação de dados de cada paciente, registro dos serviços executados, utilização de fichas 
apropriadas e acompanhar da evolução do tratamento. Ações de Biossegurança. Humanização da Assistência. 
 
ENFERMEIRO HOSPITAL 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Processo Saúde Doença. Prevenção e controle de agravos à saúde. 
Parâmetros para o funcionamento do SUS. Educação para a Saúde. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle 
de doenças. O processo de trabalho em enfermagem. Gerenciamento das ações de enfermagem. Protocolo das Técnicas 
Básicas de Enfermagem. Biossegurança e equipamento de proteção individual – EPI. Comissão de Infecção Hospitalar. 
Curativos. Atuação de enfermagem em Central de Material: esterilização e desinfecção. Assistência de Enfermagem em 
situações de urgência e emergência. Assistência de Enfermagem ao paciente em tratamento nas clínicas: pneumológica, 
cardiovascular, gastrointestinal, endócrinológica, imunológica, ortopédica e cirúrgica. Saúde mental. Saúde materno-
infantil e saúde do idoso. Humanização da Assistência. Sistema de referência e contra-referência. Agravos sociais. 
 
ENFERMEIRO PSF 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Processo Saúde-Doença. Prevenção e controle de agravos sociais e de 
saúde da criança, adolescente, adulto, mulher, trabalhador e o idoso. Educação em saúde. Programa de atenção e 
controle das DST/AIDS, da hanseníase e da tuberculose. Programa Nacional de Imunização. Política integral de atenção 
às pessoas em situação de urgência e emergência. Suporte básico e avançado de vida. Sistemas de Registro em Saúde.  
Sistematização da assistência de enfermagem nos diversos níveis de atenção e de complexidade. Consulta de 
Enfermagem. Assistência a pacientes em tratamento clínico e cirúrgico. Doenças de Notificação Compulsória. Legislação e 
normas de segurança do trabalho. Gestão do processo de trabalho e biossegurança nas ações de Enfermagem. 
Humanização da Assistência. Sistema de referência e contra referência. 
 
FISIOTERAPEUTA (15 h/s e 30 h/s) 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família.  Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e fisiologia do sistema músculo-esquelético, neurológico, 
respiratório e cardiovascular. Artropatias degenerativas e inflamatórias. Úlceras e Tecido Cicatricial. Doenças e distúrbios 
dos ossos, nervos e articulações. Efeitos fisiológicos da massoterapia. Fisioterapia aplicada nas áreas: cardiorespiratória, 
neurológica, ortopédica, traumatológica, geneco-obstetra e geriátrica, nas diversas situações clínicas e cirúrgicas. 
Avaliação, diagnóstico, prognóstico e tratamento fisioterápico. Reeducação postural. Fisioterapia aplicada em amputados, 
próteses e órteses. Reabilitação de pacientes portadores de patologias restritivas crônicas e com necessidades especiais. 
Humanização da Assistência. Sistema de referência e contra referência. Ações de Biossegurança. Agravos sociais. 
 
MÉDICO – PSF 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos.  Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200) Sistema Único de Saúde (origem, princípios e diretrizes). Papel do 
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médico no Programa de Saúde da Família. Legislação e ética profissional. Programas de Saúde Pública (Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância das Doenças Transmissíveis. Prevenção e controle da Dengue, Hanseníase e Tuberculose, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Programa de Imunização. Doenças Crônicas degenerativas, Saúde do 
Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso).  Atendimento nas intercorrências: Abdômen Agudo; Acidose 
Diabética; Angina pectoris; Doenças respiratórias agudas; Crise Hipertensiva; Hemorragia Digestiva; Infarto Agudo do 
Miocárdio; Doenças cardiovasculares agudas e Reanimação Cardiopulmonar.  Agravos sociais. Ações da biossegurança e 
Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. 
 
MÉDICO HOSPITAL 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família.  Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Semiologia médica, avaliação diagnóstica, tratamento e prognóstico 
das enfermidades clínicas. Doenças infecciosas e parasitárias. Antibioticoterapia. Parada cárdio-respiratória. Doenças do 
aparelho respiratório. Doença do aparelho cárdio vascular. Hipertensão arterial. Diabetes. Coma. Intoxicação exógena. 
Doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS. Doenças do aparelho gastro-intestinal. Doenças do aparelho urinário. 
Doenças ginecológicas. Intoxicação e envenenamento. Politraumatismo. Fraturas e luxações. Vacinas: Programa Nacional 
de Imunização. Diarréia. Distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos. Desidratação. Terapia de reidratação oral. Abdomem 
agudo: investigação diagnóstica diferenciada e conduta terapêutica. Doenças do sistema nervoso. Doenças ligadas ao 
idoso. Conhecimentos gerais. Atestado de óbito e Doenças infecto-contagiosas e de notificação compulsória. Agravos 
sociais. Ações da biossegurança e Humanização da assistência. Sistema de referência e contra referência. 
 
PSICÓLOGO / PSICÓLOGO – CAPS 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional.  Indicadores epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Funções do psicólogo na equipe multiprofissional. Gestão de 
programas preventivos de saúde. Técnicas de seleção profissional. Técnicas de aconselhamento e orientação psicossocial. 
Pareceres. Laudos. Relatórios. Métodos e Técnicas de Avaliação Psicológicas. Psicofisiologia. Transtornos mentais.  
Psicopatologia e o método clínico. Psicologia Clínica e Social e os fenômenos de grupo: a comunicação, as atitudes, o 
processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia 
hospitalar, reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicofarmacologia. 
Drogodependência. Parâmetros para o funcionamento do SUS. Ações de Biossegurança, Humanização da Assistência. 
Sistema de referência e contra referência. Agravos sociais. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL – CAPS 
Políticas de Saúde/SUS. Legislação e ética profissional. Indicadores epidemiológicos.  Parâmetros pertinentes a Saúde da 
Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Intervenção terapêutica e seus pressupostos teóricos. 
Desenvolvimento sensorial, perceptivo, cognitivo e motor: normal e seus desvios. Bases anatômicas, fisiológicas e 
cinesiológicas aplicadas a Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional aplicada à neurologia, traumato-ortopedia, 
reumatologia, geriatria, gerontologia e saúde mental.  Fundamentos de psicopatologia e psicofarmacologia. Reforma 
psiquiátrica no Brasil e proposta de desinstucionalização. Avaliação em Terapia Ocupacional nas diversas áreas de 
intervenção. Análise de atividades: indicações e aplicação no tratamento ocupacional. Órteses e adaptações: prescrição e 
aplicação. Reabilitação psicossocial. Adequação postural para usuários de cadeira de rodas. Parâmetros para o 
funcionamento do SUS. Ações de Biossegurança. Humanização da Assistência. 
 
VETERINÁRIO 
EXTENSÃO RURAL – Projetos de extensão rural; elementos essenciais. Noções de comunicação rural. Noções de 
educação de adultos. Metodologia PRODUÇÃO ANIMAL – Bovinocultura de corte. Bovinocultura leiteira. Formação e 
manejo de pastagens: fenação e silagem. Técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência econômica das 
explorações animais. Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação artificial. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL – 
Epidemiologia. Imunologia. Esterilização e desinfecção. Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e 
erradicação das principais enfermidades. Infecto-contagiosas e parasitárias, das espécies bovinas, bubalina, eqüina, 
suína, ovina, caprinos e avicultura. INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM MATADOURO: Noções 
gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos. 
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE ZOONOSES: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, dengue, febre 
amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e criptosporidiose; 
Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, tratamento e abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e saneamento como 
instrumento de controle de endemias; Boas práticas de fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis 
por alimentos de origem animal; Boas práticas de produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de 
origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem 
animal; Aplicação do Método HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de 
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Controle-APPCC em indústrias de produtos de origem animal. : Exercício Legal e Ilegal da Profissão; Medicina Veterinária 
Legal: Transporte de Animais exigências legais. 
 

NÍVEL SUPERIOR- ESPECÍFICO DA EDUCAÇÃO 

PEDAGOGO; PROFESSOR PEB II; PROFESSOR PEB II - – CIÊNCIAS; PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA; 
PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA; PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA; PROFESSOR PEB II – INGLÊS; PROFESSOR PEB II 
– MATEMÁTICA; PROFESSOR PEB II – MÚSICA; PROFESSOR PEB II - PORTUGUÊS. 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA EDUCAÇÃO) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, 
figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e gêneros textuais: narrativo, descritivo, 
expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação 
científica, ofício, carta. Estrutura Textual: Progressão temática, parágrafo, frase, oração, enunciado, pontuação, coesão e 
coerência. Variedade linguística, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação 
comunicativa. Língua padrão: ortografia, acentuação, formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, 
regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção Textual. 
 
MATEMÁTICA 
Raciocínio Lógico – Quantitativo (estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, situações-problema). 
Conjuntos Numéricos: números naturais, inteiros, racionais (fracionários e decimais), irracionais e reais. Operações 
Fundamentais e Propriedades: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Números e Grandezas 
Proporcionais. Resolução de Problemas. Regra de três simples e composta. Matemática Financeira: porcentagem e juros 
simples. Noções de lógica. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Sistema 
Monetário Brasileiro. Fundamentos de Estatísticas. 
 
ATUALIDADES E CONVIVÊNCIA SOCIETÁRIA 
Aspectos relevantes e atuais do contexto internacional, brasileiro e local nas seguintes áreas: política, economia, 
sociedade, educação, saúde Meio ambiente: problemas e impactos ambientais globais e locais. Evolução histórica, 
geográfica, econômica, política e cultural do município de Capistrano. Ética no serviço público: comportamento 
profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço. Relações Humanas no trabalho, na 
família e na comunidade. Pesquisa, suas inter-relações e suas vinculações históricas.  
 
CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS 
A escola pública como instrumento de inclusão social. A legislação Educacional Brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional Nº 9394/96 e Plano Nacional de Educação. A Gestão democrática e instâncias colegiadas de gestão na 
escola Pública de Ensino. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Natureza do trabalho pedagógico: 
fundamentação filosófica, política e educacional. O papel do educador no ingresso, permanência e sucesso do aluno na 
escola. As contribuições científico-tecnológicas para o conhecimento do processo de aprendizagem na infância, na 
adolescência, na juventude e no adulto. Desafios da Educação Brasileira: Evasão, Repetência, Qualidade do Ensino, 
Analfabetismo, Agressão e Indisciplina, Uso de Drogas, Gravidez Precoce e Uso da Internet. Educação Inclusiva/Educação 
Especial. 
 
DIDÁTICA 
A Educação como ato político, a pedagogia como ciência da educação e a didática como teoria e prática do ensino. Os 
pressupostos teóricos e metodológicos da ação docente. Planejamento Educacional: concepções, processos de 
elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, e do planejamento da ação docente. Elementos 
do plano de ensino. A gestão da sala de aula e sua relação com os paradigmas educacionais presentes na prática 
educativa. As novas tecnologias e suas aplicações na construção do conhecimento. As contribuições de Piaget, Vygotsk e 
Wallon para o desenvolvimento humano e da aprendizagem. A relação teoria-prática no processo de ensinar e aprender. 
A avaliação da aprendizagem: concepções, princípios, procedimentos e instrumentos. Registros e trocas de experiências 
do/no cotidiano da sala de aula. Relação professor X aluno, pais e comunidade. Organização do ensino-aprendizagem e 
articulação com a diversidade. A formação do educador no contexto contemporâneo. A concepção do professor crítico-
reflexivo. Contextualização e interdisciplinaridade na construção do conhecimento. Tecnologias educacionais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PEDAGOGO 
Sistema, organização e funcionamento do Ensino no Brasil e no Município de Capistrano. Políticas educacionais voltadas 
para a escola pública. Educação, Ética e Cidadania. O Currículo: práticas interdisciplinares e pluralismo cultural. O Projeto 
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Político Pedagógico e o trabalho coletivo na escola. O papel da didática no processo de formação do educador: críticas e 
perspectivas. A prática do Planejamento de ensino: possibilidades e limites como ação reflexiva e coletiva. O professor 
reflexivo: contribuições para o cotidiano das práticas de ensino. As contribuições das teorias do conhecimento como base 
para a prática pedagógica. O desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança, do adolescente, do jovem e do adulto: 
fases e implicações educacionais. A avaliação do processo de ensino e da aprendizagem em uma perspectiva 
emancipadora. A relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Procedimentos de Ensino e uso das 
tecnologias educacionais. Desafios e formas de combate à evasão. 
 
PROFESSOR PEB II 
Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental de 1º a 5º ano (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e 
avaliação da aprendizagem). Ensino e aprendizagem na Educação Infantil (objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e 
avaliação da aprendizagem). Educação de Jovens e Adultos (retrospectiva histórica, agentes envolvidos, diversidade, 
cidadania e metodologia no processo de construção do conhecimento). Temas transversais do Ensino Fundamental de 1º 
a 5º ano. Ética e cidadania na formação da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Educação inclusiva de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais. Educar, cuidar e acolher: função social 
da educação infantil. A importância da linguagem, do movimento, da arte, das brincadeiras no processo de aprendizagem 
da criança de 6 a 10 anos. Construção do conhecimento com foco na transposição didática, na interdisciplinaridade e na 
contextualização. 
 
PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS 
BIOLOGIA: Bioquímica; água, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucléicos; respiração; fotossíntese; 
replicação, transcrição e tradução. Citologia e Histologia: componentes estruturais e funcionais da célula, célula 
procariota e eucariota; gametogênese; embriologia; tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Anatomia e 
fisiologia: humana e animal comparadas. Os seres vivos: Sistemas de classificação e regras de nomenclatura; 
Características principais e taxonômicas dos Reinos: Monera, Protista e Fungi; Reino Plantae: sistemática, anatomia, 
histologia, morfologia, fisiologia, reprodução e evolução; Reino Animalia: sistemática, morfologia, reprodução e evolução; 
vírus. Genética: natureza do DNA, dos genes, dos genomas e dos cromossomos; herança genética, recombinação, 
interação gênica, mutações; tecnologia do DNA recombinante; genética de populações e evolutiva. Ecologia: Biosfera, 
ecossistema, comunidade, população; fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, cadeias e teias alimentares; relações 
ecológicas; biomas; O Homem e o ambiente: biodiversidade, poluição e degradação ambiental. FÍSICA: Os ramos 
clássicos da física; Cinemática Escalar; Cinemática Vetorial; Composição de Movimentos; Movimento Circular (MCU); 
Dinâmica e Força; Hidrostática; Trabalho e Energia; Calor e Termo Dinâmica; Eletricidade e Magnetismo; Movimento 
Ondulatório (som e luz). QUÍMICA: Conceitos Básicos; Estrutura Atômica; Classificação Periódica; Ligações Químicas; 
Massas Atômicas e Moleculares; Ácidos, Bases e Sais; Teoria Cinética dos Gases; Reações Químicas; Cálculos 
estequiométricos; Soluções; Termoquímica; Cinética Química; Equilíbrio Químico; Equilíbrio Iônico; Eletroquímica; O 
Átomo de Carbono; Funções Orgânicas e Isomeria. 
 
PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
História da Educação Física; A Função Social da Educação Física e do Esporte na Escola Parâmetros Curriculares 
Nacionais e o ensino da Educação Física no Ensino Fundamental. A Educação Física enquanto linguagem. Objetivos gerais 
e específicos da Educação Física para Educação Infantil. Tendências e abordagens pedagógicas críticas da Educação 
Física Escolar; Formação do Profissional da Ed. Física: Compromisso, Habilidades e Competência (Política, Pedagógica, 
Técnica e Científica); A aprendizagem motora. O movimento e o desenvolvimento infantil e do adolescente. A cultura 
corporal de movimento Fundamentos de Fisiologia do Exercício. O Lúdico na Educação Física Escolar; Jogo – Esporte – 
Jogo; A Essência Lúdica; Educação Física e Criatividade; Movimento Humano do Pré-Escolar ao Ensino Médio; Educação 
Física na Escola: entraves e desentraves. Aspectos didáticos e metodológicos da Educação Física. A Educação Física para 
alunos com necessidades educacionais: inclusão e aspectos metodológicos. Avaliação em Educação Física. 
 
PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA 
As correntes do pensamento geográfico; As categorias de análise geográfica (espaço, lugar, região, território, paisagem e 
o tratamento didático para o ensino da Geografia; Novas leituras do espaço geográfico. Cartografia: meios de orientação; 
fusos horários; coordenadas geográficas; leituras de mapas e gráficos; escalas; Climatologia: tempo e clima; tipos de 
clima; fatores e elementos climáticos; influência do clima na vida humana. Geologia: estrutura geológica; relevo; solos. 
Hidrografia: oceanos; mares; bacias hidrográficas brasileiras. Vegetação: tipos de vegetação; paisagens naturais. Os 
Domínios  Morfoclimáticos do Brasil; Geografia Econômica: o espaço como produto do homem; análise das regiões 
desenvolvidas e subdesenvolvidas; economia do pós-guerra; o Brasil, a nova ordem mundial e a globalização; o comércio 
internacional; o Mercosul; a economia mundial e do Brasil; o problema da dívida externa; energia e transporte; a 
agropecuária; o comércio; a indústria; os serviços; as relações de trabalho; as desigualdades sociais e a exploração 
humana; o meio técnico cientifico e informacional; Geografia da população: a estrutura populacional, dinâmica e formas 
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de ocupação do espaço; os contrastes regionais do Brasil; Geografia Urbana: urbanização e metropolização. Ecologia: 
ecossistemas naturais; impactos ambientais; recursos naturais Geografia do Ceará: formação e ocupação do espaço 
cearense; aspectos geoambientais do Ceará. 
 
PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA 
Introdução aos estudos históricos: historicidade do conhecimento histórico: metodologias e conceitos da ciência histórica; 
periodização e tempo; o historiador e seu trabalho; conhecimento e verdade em história. Pré-história: primórdios da 
humanidade; períodos da pré-história; primeiros habitantes da América / Brasil. Antiguidade Oriental: economia, 
sociedade e cultura do Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e Pérsia. Antiguidade Clássica: a civilização Grega e 
Romana, economia sociedade e cultura. Idade Média: o feudalismo; o império bizantino; o mundo islâmico; o império de 
Carlos Magno; os grandes reinos germânicos; as cruzadas; a formação das monarquias nacionais; as grandes crises dos 
séculos XIV e XV; o renascimento cultural e urbano; a emergência da burguesia. Idade Moderna: o renascimento 
comercial e o declínio do feudalismo; os grandes estados nacionais; a revolução cultural do renascimento; o humanismo; 
a reforma e a contra reforma; as grandes navegações; o absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a revolução 
francesa; a era napoleônica e o congresso de Viena; a revolução industrial; o liberalismo, o socialismo, o sindicalismo, o 
anarquismo e o catolicismo social; as independências na América espanhola; partilha da Ásia e da África; Imperialismo 
europeu e norte-americano no séc. XIX. A 1ª guerra mundial; a revolução russa; a crise de 1929; o nazi-facismo; a 2ª 
guerra mundial; o bloco capitalista e o bloco socialista; a guerra fria; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas 
sociais; o socialismo em Cuba e na China; integração e conflito em um mundo globalizado. História do Brasil: cultura, 
economia e sociedade no Brasil colonial; a crise do sistema colonial; a família real no Brasil; a independência; a crise e a 
consolidação do estado monárquico; economia cafeeira e a imigração europeia; a guerra do Paraguai; a crise do estado 
monárquico; a campanha abolicionista; a proclamação da república; da república oligárquica à revolução de 30; 
Nacionalismo e projetos políticos; economia e sociedade do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a experiência 
democrática; os governos militares; redemocratização; a questão agrária e os movimentos sociais; o Brasil no atual 
contexto internacional. História do Ceará: o processo de ocupação e produção no espaço cearense. Município de 
Capistrano: aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais. 
 
PROFESSOR PEB II – INGLÊS 
Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, concretos e abstratos. Gêneros dos 
substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. Artigos: definidos, indefinidos, outros determinantes. Pronomes: 
pessoais, oblíquos, reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, demonstrativos, indefinidos e universais. Numerais: 
cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções sintáticas, ordem na frase. Graus comparativo e superlativo. 
Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, graus comparativos e superlativos. Verbos auxiliares; tipos de verbo: 
regulares, irregulares, anômalos. Auxiliares primários: o emprego de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, modo e 
aspecto. Forma causativa. Vozes ativa e passiva. Concordância verbal. Phrasal verbs. Conectivos: preposições e locuções 
prepositivas. Conjunções e locuções conjuntivas, coesão textual. Discurso direto e indireto. Conditional sentences. 
Question tags. Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little. Processos de derivação e composição 
de palavras. Função sintática dos elementos na frase. Referência intra e extratextual. Estratégias de leitura: 
reconhecimento de diferentes tipos de texto (gêneros) e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura crítica para 
compreensão geral de pontos principais e detalhada. Compreensão do sentido global do texto (skimming), localização de 
informações específicas (scanning), identificação e compreensão da estrutura retórica do texto ou de partes do texto. 
Identificação e compreensão do valor de marcadores discursivos na articulação das idéias do texto. Compreensão da 
relação entre as partes do texto. Estratégias de vocabulário (inferência lexical). Palavras cognatas. Referência contextual 
(pronominal e lexical). Interpretação textual Exploração da predição como estratégia de leitura. Discurso direto e indireto. 
O Ensino da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 
PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA 
MATEMÁTICA: Números: números inteiros; divisibilidade; números racionais; números irracionais e reais. Funções: 
Igualdade de funções; determinação do domínio de uma função; função injetiva, sobrejetiva e bijetiva; função inversa; 
composição de funções; funções crescentes, decrescentes, pares e ímpares; os zeros e o sinal de uma função; funções 
lineares, constantes do 1º e 2º grau, modulares, polinomiais, logarítmica e exponenciais. Equações: desigualdades e 
inequações. Geometria: plana, espacial e analítica. Trigonometria: triangulo retângulo; estudo do seno, co-seno e 
tangente. Sequências: sequências de Fibonacci, sequências numéricas; progressão aritmética e geométrica. Matrizes: 
determinantes; sistemas lineares; análise combinatória; binômio de Newton. Noções de Estatística: medidas de tendência 
central; medidas de dispersão, distribuição de frequência; gráficos; tabelas. Matemática Financeira: Proporção, 
porcentagem, juros e taxas de juros, juro exato e juro comercial, sistemas de capitalização, descontos simples, desconto 
racional, desconto bancário; taxa efetiva, equivalência de capitais. Cálculo de Probabilidade. Números Complexos. Cálculo 
Diferencial e Integral das Funções de uma Variável. Noções de História da Matemática. Avaliação e Educação 
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Matemática: formas e instrumentos. Metodologia do Ensino de Matemática: uso de material concreto, calculadora e 
computador. 
 
PROFESSOR PEB II - MÚSICA 
Definição e Elementos Constitutivos; Conotação Musical: Notas, Escalas, Pauta, Claves, Valores; Divisão Proporcional dos 
Valores; Ligadura e Ponto de Aumento; Principais Sinais na Escrita Musical; Principais Figuras da Pauta; Meios de 
Conhecer Tom de um Trecho; Sinais de Abreviaturas; Principais Sinais de Frequência; Sinais e Abreviaturas; Composição 
de Compasso Musical. Noções de claves, notas musicais, tempo, compasso. Audição musical. 
 
PROFESSOR PEB II - PORTUGUÊS 
PORTUGUÊS: Construção de competências e habilidades no ensino da Língua portuguesa e da literatura. ANÁLISE 
TEXTUAL. O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou 
finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais; Função da linguagem; 
Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e implícitas 
veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, 
finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e 
coerência; Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso 
de recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Diferença entre língua oral 
e língua escrita; Implicações sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e 
interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). ANÁLISE LINGUÍSTICA. Gramática normativa, descritiva e 
internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; 
Concordância verbal e nominal. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação. Figuras de 
linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. 
 
 

Capistrano (CE), 20 de Dezembro 2012. 
 

Cláudio Bezerra Saraiva 
Prefeito Municipal de Capistrano - CE 


