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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CÓDIGO FUNÇÃO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CAP01 Cirurgião 
Dentista 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF. 

CAP02 Enfermeiro   LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 
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das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF. 

CAP03 Farmacêutico 
Bioquímico 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF. 

CAP04 Técnico em 
Enfermagem 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF. 

 
 
CAP05 

Agente 
Comunitário de 
Saúde – PSF 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 
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CAP06 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

CONHECIMENTO ESPECÍTICO: Noções de trabalho em equipe; Doenças 

sexualmente transmissíveis (DST); Métodos contraceptivos; Vacinação - 

Calendário de Vacinação; Assistência à mulher, à criança e Comunitário ao 

idoso; Amamentação; Diabetes, Hipertensão, Doenças: tipos, formas de 

prevenção e tratamento; Dengue. Vigilância Sanitária e Epidemiológica O 

trabalho do Agente de Saúde. O programa de Saúde da Família. O Agente 

Comunitário de Saúde. A Lei Federal 11.350/2.006: conceitos e aplicação.  

CAP07 Enfermeiro – 
PSF 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF. 
 

CAP08 Técnico em 
Enfermagem – 
PSF  

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 
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coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF.  

CAP09 Médico – PSF  LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICA: 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 

Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e diretrizes do 

SUS, controle social - organização da gestão colegiada, financiamento do 

SUS, legislação e normalização complementar do SUS. 2. Planejamento e 

Programação Local de Saúde. 3. A medida da saúde coletiva: indicadores de 

saúde. 4. Administração e inovação nos serviços públicos de saúde. 5. Ações 

coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

das principais zoonoses. 6. Calendário de Vacinação Nacional. 7. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 8. Modelo Assistencial. Política Nacional de 

Humanização. 8.O Programa Saúde da Família/PSF.  

CAP10 Professor de 
Educação 
Básica – PEB 1 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1.Fundamentos filosóficos, psicológicos, 

sociológicos e históricos da educação: 1.1. Concepções filosóficas da 

educação; 1.2. Relação entre educação, sociedade e cultura; 1.3. A escola 

como instituição social; 1.4. Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 

2. Fundamentos didático metodológicos da Educação: 2.1. Tendências 

pedagógicas na prática escolar; 2.2. Planejamento, metodologia e avaliação 

do processo ensino/aprendizagem; 2.3. Projeto Político Pedagógico. 3: 

Fundamentos legais da Educação: 3.1. Constituição Federal de 1988 - 

capítulo da Educação; 3.2. Educação básica na Lei no 9.394/96 (LDBEN); 

3.3. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica.  

CAP11 Professor Pré 
Escolar 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 
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de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1.Fundamentos filosóficos, psicológicos, 

sociológicos e históricos da educação: 1.1. Concepções filosóficas da 

educação; 1.2. Relação entre educação, sociedade e cultura; 1.3. A escola 

como instituição social; 1.4. Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 

2. Fundamentos didático metodológicos da Educação: 2.1. Tendências 

pedagógicas na prática escolar; 2.2. Planejamento, metodologia e avaliação 

do processo ensino/aprendizagem; 2.3. Projeto Político Pedagógico. 3: 

Fundamentos legais da Educação: 3.1. Constituição Federal de 1988 - 

capítulo da Educação; 3.2. Educação básica na Lei no 9.394/96 (LDBEN); 

3.3. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica.  

CAP12 Nutricionista LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: PROGRAMA: 1- Regulamentação das 

atividades do profissional de nutrição. 2- Características sensoriais, físico-

químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos. 3- Métodos de 

avaliação e efeitos das diversas modalidades de aquisição, seleção, 

armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade 

nutricional dos alimentos. 4- Higienização e sanitização dos alimentos, 

utensílios e equipamentos. 5- Doenças veiculadas por alimentos e 

microrganismos patogênicos de importância em alimentos. 6- Energia e 

nutrientes: definição, classificação, propriedades, funções, digestão, 

absorção, metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos, recomendações e 

fontes alimentares. 7- Definição, fundamentação e característica da dieta 

normal e suas modificações. 8- Alimentação e nutrição nos diferentes grupos 

etários e para aqueles nutricionalmente vulneráveis. 9- Avaliação nutricional 

de indivíduos e comunidades: tipos, conceitos, material e métodos, 

interpretação e aplicabilidade dos resultados. 10- Nutrição clínica: Patologia 

da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. 11. Assistência 
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dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em consultórios de nutrição e 

dietética. 12- Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, 

atenção primária e educação em saúde, epidemiologia dos problemas 

nutricionais brasileiros, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, situação 

alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar. 13- Educação 

nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, 

econômicos e culturais, planejamento, organização, implementação e 

avaliação de programas de educação nutricional. 14- Alimentação coletiva: 

conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a Unidade de 

Alimentação e Nutrição, planejamento e operacionalização de cardápios, 

tipos e sistema de serviços, planejamento físico funcional, controle e 

avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais, higienização, 

segurança e ergonomia no trabalho. 15- Legislação relacionada à área de 

Nutrição e alimentos.  

CAP13 Professor de 
Educação 
Básica – PEB 1  

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1.Fundamentos filosóficos, psicológicos, 

sociológicos e históricos da educação: 1.1. Concepções filosóficas da 

educação; 1.2. Relação entre educação, sociedade e cultura; 1.3. A escola 

como instituição social; 1.4. Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 

2. Fundamentos didático metodológicos da Educação: 2.1. Tendências 

pedagógicas na prática escolar; 2.2. Planejamento, metodologia e avaliação 

do processo ensino/aprendizagem; 2.3. Projeto Político Pedagógico. 3: 

Fundamentos legais da Educação: 3.1. Constituição Federal de 1988 - 

capítulo da Educação; 3.2. Educação básica na Lei no 9.394/96 (LDB); 3.3. 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica.  
CAP14 Agente 

Administrativo 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 1.Atos Administrativos: conceito; requisitos; 
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atributos; classificação; invalidação. 2. Contratos Administrativos: ideia 

central sobre contrato; formalização; execução. 3. Licitações: Conceitos e 

aplicabilidade da Lei Federal no 8.666 , de 21/6/93 , e suas alterações). 4. A 

inovação inaugurada pela Lei Federal 10.520/2002 - modalidade pregão. 

Constituição Federal: Capítulo VII - Da Administração Pública. - conceitos e 

aplicabilidade. 

CAP15 Agente de 
Serviços 
Fazendários 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA: Constituição Federal: a- Capítulo VII - Da 

Administração Pública. b- Arts. 70 a 75 - Da Fiscalização Contábil, Financeira 

e Orçamentária. c - Arts. 145 a 169 - Da Tributação e do Orçamento 3. Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar no 101 , de 4 de maio de 2000. 

Lei Federal 4.320/64. - Conceitos e aplicabilidade.  

CAP16 Auxiliar 
Administrativo 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 1.Atos Administrativos: 

conceito; requisitos; atributos; classificação; invalidação. 2. Contratos 

Administrativos: ideia central sobre contrato; formalização; execução. 3. 

Licitações: Conceitos e aplicabilidade da Lei Federal no 8.666 , de 21/6/93 , e 

suas alterações). 4. A inovação inaugurada pela Lei Federal 10.520/2002 - 

modalidade pregão. Constituição Federal: Capítulo VII - Da Administração 

Pública. - conceitos e aplicabilidade.  

CAP17 Auxiliar de 
Obras e 
Serviços 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de pertinência, 

igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção 

e diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações 

fundamentais, múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum, potenciação, fatoração, critérios de divisibilidade. Problemas. 3. 

Números racionais: frações e decimais, operações, comparação, ordenação, 
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simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, 

capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas.  

CAP18 Auxiliar de 
Serviços de 
Apoio à  
Administração 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de pertinência, 

igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção 

e diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações 

fundamentais, múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum, potenciação, fatoração, critérios de divisibilidade. Problemas. 3. 

Números racionais: frações e decimais, operações, comparação, ordenação, 

simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, 

capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas.  

CAP19 Auxiliar de 
Serviços 
Urbanos e 
Rurais 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de pertinência, 

igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção 

e diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações 

fundamentais, múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum, potenciação, fatoração, critérios de divisibilidade. Problemas. 3. 

Números racionais: frações e decimais, operações, comparação, ordenação, 

simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, 

capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas.  

CAP20 Guarda 
Municipal 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 

Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

MATEMÁTICA: 1. Conjunto: universo, complementar, relação de pertinência, 

igualdade, desigualdade, inclusão, operações de conjuntos (união, interseção 

e diferença). 2. Números naturais: sistema de numeração decimal, operações 

fundamentais, múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum, potenciação, fatoração, critérios de divisibilidade. Problemas. 3. 

Números racionais: frações e decimais, operações, comparação, ordenação, 

simplificação. Problemas. 4. Grandezas e Medidas: comprimento, perímetro, 

capacidade, massa, superfície, volume, tempo e valor. Problemas.  

CAP21 Motorista LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de texto. 2. Ortografia. 3. 
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Divisão Silábica. 4. Acentuação Gráfica. 5. Sinônimos e antônimos. 6. 

Pontuação. 7. Verbo: conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. 8. 

Substantivo e adjetivo. 9. Pronome pessoal, demonstrativo e possessivo. 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 1. Legislação de trânsito: 

regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; 2. regra de mudança de 

direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; 

deveres e proibições; 3. Infrações básicas para a apreensão de documentos 

de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações 

básicas para a cassação de documentos de habilitação; 4. Principais crimes 

e contravenções de trânsito; 5. Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 

agente autoridade de trânsito; 6.Tipos de sinalização; placas de 

regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; 7. Conhecimento 

de defeitos simples do motor; 8. Procedimentos corretos para economizar 

combustível; 9. Cuidados necessários para conservar o veículo em boas 

condições mecânicas; 10. Conhecimento básico sobre sistema de freios; 

defeitos simples do sistema elétrico; 11. Porte de documentos obrigatórios do 

veículo e do condutor; 12. Conhecimento de regras de hierarquias no serviço 

público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 

trabalho; 13. Segurança do trabalho. 14. O Código Brasileiro de Trânsito: 

conceitos e aplicabilidade.  

CAP22 Técnico em 
Contabilidade 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. NOÇÕES DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA: Constituição Federal: a- Capítulo VII - Da 

Administração Pública. b- Arts. 70 a 75 - Da Fiscalização Contábil, Financeira 

e Orçamentária. c - Arts. 145 a 169 - Da Tributação e do Orçamento 3. Lei de 

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar no 101 , de 4 de maio de 2000. 

Lei Federal 4.320/64. - Conceitos e aplicabilidade. 

CAP23 Técnico em 
Informática 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 
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narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Considerar versão em Português do 

Sistema Operacional Windows e Ferramentas. Conhecimento de operação 

com arquivos em ambiente Windows XP. Conhecimento de arquivo e pastas 

(diretórios) Windows XP. Utilização do Windows Explorer: criar, copiar, mover 

arquivos, criar diretórios Windows XP. Conhecimentos de editor de texto 

(ambiente Windows): criação de um novo documento, elaboração de tabelas, 

formatação geral e impressão. Microsoft Office XP. Conhecimentos de 

INTERNET. Correio Eletrônico: receber e enviar mensagens; anexos; 

catálogos de endereço; organização das mensagens. Conhecimentos do 

Microsoft Excel: referências a células, fórmulas de soma e de condição, 

gráficos, formatação condicional, importação de arquivos CSV, impressão. 

Noções básicas de Linux. (hierarquia de diretórios e manipulação de 

arquivos).  

CAP24 Coordenador/A
ssistente 
Social 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. O trabalho do Assistente Social com a 

questão social nas diferentes expressões cotidianas. 2. O Serviço Social nas 

relações sociais no Brasil. 3. O Serviço Social no desenvolvimento de 

programas, projetos e pesquisas. 4. Atendimentos / orientações / 

informações aos usuários, aos grupos, à comunidade e/ou clientes da 

empresa. 5. Competências e habilidades do profissional. 
CAP25 Gestor do PBF LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Estatística, Ciências, Geografia, Literatura, 

Artes, Economia, Política, Administração Pública, História, Estudos Sociais, 

dados e atualidades regionais, do Brasil e do mundo.  

CAP26 Pedagogo LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 
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emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 1.Fundamentos filosóficos, psicológicos, 

sociológicos e históricos da educação: 1.1. Concepções filosóficas da 

educação; 1.2. Relação entre educação, sociedade e cultura; 1.3. A escola 

como instituição social; 1.4. Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 

2. Fundamentos didático metodológicos da Educação: 2.1. Tendências 

pedagógicas na prática escolar; 2.2. Planejamento, metodologia e avaliação 

do processo ensino/aprendizagem; 2.3. Projeto Político Pedagógico. 3: 

Fundamentos legais da Educação: 3.1. Constituição Federal de 1988 - 

capítulo da Educação; 3.2. Educação básica na Lei no 9.394/96 (LDBEN); 

3.3. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica.  

CAP27 Psicólogo LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO EPSECÍFICO: 1. Psicologia e Educação. 1.1. Processos 

psicológicos de aprendizagem e desenvolvimento humano. 1.2. Questões de 

Psicologia Educacional: exclusão, inclusão, marginalização social, fracasso 

escolar. 1.3. Propostas da psicologia para as questões educacionais no 

Brasil. 2. Psicologia e Clínica. 2.1.Estrutura psíquica dos sujeitos humanos. 

2.2. Saúde e doença mental. 2.3. Diagnóstico fenomenológico e diagnóstico 

psicanalítico. 2.4. Atendimento psicoterapêutico em instituições de saúde. 

2.5. Clínica psicológica de crianças e adolescentes.  

CAP28 Recepcionista LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Estatística, Ciências, Geografia, Literatura, 

Artes, Economia, Política, Administração Pública, História, Estudos Sociais, 
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dados e atualidades regionais, do Brasil e do mundo.  

CAP29 Instrutor de 
Esportes 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Construção histórica da Educação Física 

no âmbito escolar. 2. Legislação atual sobre a Educação Física na educação 

básica: LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais. 3. A Educação Física como 

espaço de construção de sujeitos, de contextos e de conhecimentos: 3.1. 

Diferentes concepções do objeto da Educação Física; 3.2. Teorias 

pedagógicas da Educação Física; 3.4. Educação Física e lazer; 3.5. 

Educação Física e cultura corporal; 3.6. Educação Física, saúde e qualidade 

de vida; 3.7.Educação Física e o trato das diferenças: gênero, idade e 

habilidade. 4. O ensino da Educação Física na escola: 4.1. Objetivos, 

princípios, conteúdos básicos e metodologias; 4.2. Organização do 

conhecimento e avaliação do processo ensino-aprendizagem. 5. Formação 

de professores de Educação Física: saberes e habilidades.  

CAP30 Monitor de 
Esportes e 
Recreação 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise sintática; classe de palavras; interpretação 

de texto; fonologia; estrutura e formação de palavras; vozes do verbo; 

emprego de tempos e modos verbais; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; semântica; flexão nominal e verbal; pontuação; 

emprego de crase; acentuação gráfica; divisão silábica; língua escrita e 

língua oral/variação linguística; linguagem e comunicação; tipologias textuais: 

narração, dissertação e descrição; coesão e coerência textuais. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Atividade esportiva na infância, 

adolescência e juventude. O desenvolvimento da criança e o esporte. Os 

cuidados especiais com a criança e o adolescente na prática de esportes. Os 

esportes no Brasil: valorização e decepções. O incentivo governamental aos 

esportes. O futebol e o mito que envolve seus profissionais. A influência da 

mídia na atividade esportiva  

 

 

 


