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A N E X O II 

 
 

CONHECIMENTOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
1. Estudo de texto: compreensão e estabelecimento de relações entre idéias contidas no texto; identificação 
do significado de palavras no texto; elaboração de conclusões a partir das informações contidas no texto. 2. 
Conhecimentos linguísticos: substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, numerais e conjunções; 
pontuação: ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, travessão e vírgula; 
concordância do artigo com o substantivo e do adjetivo com o substantivo; concordância do verbo com o 
sujeito (casos simples); pronomes pessoais, de tratamento, possessivos; ortografia. Uso de maiúscula e 
minúscula. Aumentativo e diminutivo de palavras. Separação silábica. Singular e plural; 
 
MATEMÁTICA:  
1. Leitura e escrita dos números naturais (inteiros e não-negativos). 2. Números pares e números ímpares, 
antecessor e sucessor de um número natural. 3. Conceito de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. 4. 
Operações com números naturais. 5. Conceito de fração. Operações elementares envolvendo frações. 6. 
Números decimais. Operações elementares envolvendo números decimais. 7. Unidades de comprimento 
(centímetro, metro, quilômetro), tempo (hora, minuto e segundo, dia, mês e ano), massa (grama, quilograma 
e tonelada), capacidade (litro), área (metro quadrado) e volume (metro cúbico). 8. Problemas envolvendo a 
nossa moeda, o real. 9. Problemas de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e 
resoluções de problemas. 
 
CONHECIMENTO EXIGIDO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA:  
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo; adjetivo; artigo; pronome; verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Colocação 
pronominal. Estudo da palavra (elementos estruturais). Formação de palavras. Concordância nominal. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso de maiúscula e minúscula. Aumentativo 
ediminutivo de palavras. Separação silábica. Singular e plural. Análise sintática do período simples: termos 
essenciais, termos integrantes da oração. Figuras de linguagem; 
 
MATEMÁTICA:  
1. Leitura e escrita dos números naturais (inteiros e não-negativos). 2. Números pares e números ímpares, 
antecessor e sucessor de um número natural. 3. Conceito de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. 4. 
Operações com números naturais. 5. Conceito de fração. Operações elementares envolvendo frações. 6. 
Números decimais. Operações elementares envolvendo números decimais. 7. Unidades de comprimento 
(centímetro, metro, quilômetro), tempo (hora, minuto e segundo, dia, mês e ano), massa (grama, quilograma 
e tonelada), capacidade (litro), área (metro quadrado) e volume (metro cúbico). 8. Problemas envolvendo a 
nossa moeda, o real. 9. Problemas de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e 
resoluções de problemas. 10. Regra de três simples. 11. Porcentagem. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 
 
APENAS PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: 
Funções do Fiscal, Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; 
Responsabilidade tributária; Lei 8666/93;Contribuição de Melhoria, Hierarquia, Direitos e deveres do 
funcionário, Fiscalização de feiras livres, Comércio ambulante (Código de Postura), Finalidades da 
fiscalização; Galerias; Ferramentas; Metragem; Cobiçarem; Recebimento Definitivo; Tributos. 
Regulamentação de obras, registros, documentação de habilitação para execução de Obras, e Alvará.    



  
 
 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
 

 
APENAS PARA ALMOXARIFE: 
Controle na Administração Pública, Administração   do   Almoxarife,  A função armazenamento, Avaliação   
dos   Estoques,   Gestão Estratégica de Armazéns, Just in Time (JIT), Arranjo Físico de Armazéns, 
Segurança no Trabalho, Sistema de Inventário, Prática Operacional, Princípios de estocagem de materiais; 
localização de materiais. Métodos de Controle de Estoques; impressos e rotinas básicas da gestão de 
estoque. 
 
APENAS PARA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO: 
Aspectos gerais de redação; Gestão de qualidade (ferramentas e Técnicas); Administração e organização; 
Serviços e Órgão Públicos; Atos e contratos administrativos; Noções de informática; Relações Humanas e 
Interpessoais (atendimento); Noções de Direito administrativo; Lei de Responsabilidade Fiscal.   
 
 
CONHECIMENTO EXIGIDO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: 
 
PORTUGUÊS:  
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Pontuação. Funções da linguagem. Morfologia: estrutura e 
formação das palavras. Classe de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição. Colocação pronominal. Sintaxe: frase, oração, e período simples e 
composto por coordenação e subordinação; a oração e seus termos (essenciais e integrantes). Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Linguagem figurada. As funções da linguagem. Figuras de 
linguagem. Crase; 
 
MATEMÁTICA:  
Leitura e escrita dos números Reais. Números pares e números ímpares, antecessor e sucessor. Conceito 
de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. Operações com números Reais. Frações. Operações elementares 
envolvendo frações. Números decimais. Operações elementares envolvendo números decimais. Massa 
(grama, quilograma e tonelada), capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a 
nossa moeda, o real. Problemas de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e resoluções 
de problemas. Conjuntos numéricos: propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo, sistema 
métrico decimal. Equações do 1º grau e 2º grau. Razões e Proporções. Regra de três simples. Porcentagem. 
Juros simples. Média aritmética simples. Funções do 1º e 2º graus. Áreas e Perímetros. Problemas 
envolvendo os itens do programa. 
 
 CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA:  
Noções Básicas de microcomputador – componentes dispositivos de entrada e saída. MS-WORD – 
Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Operações com arquivos; Criação e utilização de 
modelos de documentos; Impressão de documentos; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; 
exibição da página (características e modos de exibição); Utilização do Zoom; Formatação no Word; Mala 
Direta. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: 
 
APENAS PARA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO: 
Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo; classificação de documentos e correspondências; 
correspondência oficial; processos administrativos: formação, autuação e tramitação; gestão de material e 
controle de estoques e almoxarifado; organização administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades 
dos órgãos; qualidade no atendimento ao público; a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e 
postura; Formas de tratamento. 
 
APENAS PARA ASSISTENTE DE BIBLIOTECA: 
1. Bibliotecas: tipos e conceitos, organização e administração.  2. Documento.  3. Serviço de referência.  4. 
Normas da ABNT.  5. Noções de preservação e conservação de acervo. 6. Tratamento da informação. 
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APENAS PARA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:  
Equipamentos, instrumentais e materiais básicos no atendimento de saúde bucal; Preenchimento e 
anotações de ficha clínica odontológica; Preenchimento de odontograma; Esterilização e Desinfecção. 
Noções de biosegurança. 
 
APENAS PARA FISCAL DE TRIBUTOS: 
1- Tributo.  2- Espécies Tributárias: imposto, taxa contribuição de melhoria.  3- Princípios Jurídicos da 
Tributação: legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, capacidade contributiva, vedação do 
confisco, imunidades Tributais genéricos. 4- Normas Gerais de Direito Tributário. 5- Legislação Tributária: 
vigência, aplicação, interpretação e integração.  6- Obrigação Tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, 
responsabilidade Tributária.  7- Crédito Tributário: lançamento, suspensão e extinção. 8- Administração 
Tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa. 
 
AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA: 
1. Relação entre Saúde Publica, Saneamento e Meio Ambiente; 2. Inspeção e controle dos alimentos, drogas 
e medicamentos; 3. Controle Sanitário de Escolas e locais de trabalho; 4. Controle sanitário de cemitérios e 
abatedouros; 5. Medidas de prevenção a saúde em piscinas de uso publico e coletivo; 6. Controle de 
artrópodes e roedores; 7. Saneamento dos resíduos sólidos nas Unidades de Saúde; 8. Doenças de 
interesse em saúde publica; 9. Medidas de saúde em época de emergência; 10. Medidas de saúde em 
situação de calamidade pública. 11. Identificação, controle e eliminação de fatores de risco (em relação à 
qualidade de vida, produtos, serviços prestados, meio ambiente e condições de trabalho); 12. Vigilância 
Sanitária dentro do Sistema único de Saúde; 13. Legislação Específica da área: Lei Federal 8080/90 de 19 
de setembro de 1990; 14. Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04, de 
07 de dezembro de 2004; 15. Lei Federal Nº. 9782, de 26 de janeiro de 1999. 
 
APENAS PARA TÉCNICO EM LABORATÓRIOS MÉDICOS:  
1. Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, 
autoclave e sistemas automatizados. 2. Identificação e utilização de vidrarias; 3. Limpeza e preparo de 
materiais de laboratório 4. Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas 
utilizações, Descontaminação e descarte de materiais; 5. Coleta e manipulação de amostras biológicas para 
exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, 
plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de amostras, 
Anticoagulantes: tipos e função. 6. Exames hematológicos; 7. Exames bioquímicos; 8. Exames imunológicos; 
9. Exames parasitológicos; 10. Exames microbiológicos; 11. Noções gerais de histologia. 
 
APENAS PARA TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA:  
Conceito de radioatividade, produção de raios-x, fatores radiográficos, componentes de um aparelho de 
raios-x e acessórios, princípios básicos da formação da imagem, meios de contraste, proteção radiológica, 
filmes e ecrans, processamento de filmes. Estudo radiológico (rotinas e exames complementares), planos 
corpóreos, cortes e linhas, anatomia e fisiologia: crânio e face, tórax, esterno e costelas, abdome e pelve, 
coluna vertebral, bacia, membros superiores e inferiores, articulações; sistemas: circulatório, respiratório, 
digestório, urinário e reprodutor. Mamografia, tomografia computadorizada: seqüencial e helicoidal 
 
APENAS PARA TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA: 
Identificar e conhecer os tipos de cirurgias; Conhecer as fases do processo cirúrgico; Identificar a equipe 
cirúrgica e sua disposição em sala; O centro cirúrgico, sala de recuperação e centro de material esterilizado; 
Anti-sepsia, desinfecção, controle de infecção; Paramentação cirúrgica; Instrumental cirúrgico; Montagem 
das mesas cirúrgicas; Campo operatório e campos cirúrgicos; Sinalização cirúrgica e manejo dos 
instrumentais; Manobras cirúrgicas individualizadas; Terminologia cirúrgica. 
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APENAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Legislação e ética dos profissionais de enfermagem. Cuidados de enfermagem em situações de emergência 
e trauma. Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. Ações de enfermagem na promoção de saúde 
da criança e do adolescente. Ações de enfermagem na saúde mental. Cuidados da enfermagem: 
administração de medicamentos, exames físicos, verificação e análise de sinais vitais; Higiene e conforto do 
paciente; Técnicas básicas de curativos; Alimentação; Eliminações e registros. 
 
 
APENAS PARA TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL: 
Conhecimentos Gerais de Ciências e Saúde Oral. Noções de higiene bucal. Métodos de higienização, Dieta; 
Inflamação; Infecção; Resistência; Assepsia; Anti-sepsia. Desinfecção. Esterilização. Noções de Anatomia 
dental; Identificação dos elementos de suporte dentário; Noções sobre cárie dental; Etiologia; Biossegurança. 
Materiais, Equipamentos e Instrumentais: Manipulação, Manutenção e Conservação. Materiais Dentários: 
Forradores e Restauradores. Esterilização e Desinfecção. Noções de instrumentação clínica e cirúrgica. 
Anatomia Bucal e Dental (Notação Dentária). 
 
 
APENAS PARA DESENHISTA PROJETISTA: 
AutoCAD 2011. Noções de Cartografia e Elaboração de Mapas: Método de Levantamentos Cartográficos. 
Representação Cartográfica. Elementos de Representação Cartográfica. Leitura e interpretação de 
Levantamento Topográfico. Planimetria. Altimetria. Perfil Longitudinal. Leitura e interpretação de Projeto 
Arquitetônico. Leitura e interpretação de Projeto Urbanístico. Leitura e Interpretação de Projeto Estrutural. 
Leitura e Interpretação de Projeto Elétrico. Leitura e Interpretação de Projeto Hidráulico. Leitura e 
interpretação de Projeto de Coleta e Tratamento de Esgoto. Leitura e interpretação de Projeto de Sistema de 
Drenagem. Leitura e Interpretação de Projeto de Controle de Pânico e combate a incêndio. Compatibilização 
de projetos 
 
 
APENAS PARA TECNICO EM CONTABILIDADE: 
1. CONTABILIDADE: Conceito, Campo de Aplicação, Usuários. 2. PATRIMÔNIO: Conceito contábil e 
componentes patrimoniais: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido. Equação Patrimonial e suas variações.  
Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. 3. ESCRITURAÇÃO: Partidas Dobradas, Contas, Débito 
Crédito e Saldo, Livros de Escrituração, Fórmulas de Lançamentos, Fatos Contábeis. 4. APURAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO: Procedimentos e contabilização. 5. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS: 
Descontos Financeiros, Incondicionais, Abatimentos, Devoluções; 6.TRIBUTOS INCIDENTES SOBRES 
COMPRAS E VENDAS: Introdução, Impostos Incidentes sobre Vendas, Recuperação de Impostos, ICMS E 
IPI, COFINS E PIS, Contabilização. 7. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS FUNDAMENTAIS. 8. CONTALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES NORMAIS EM UMA EMPRESA: Abertura de Firma, Operações Financeiras, Ativo 
Permanente, Depreciações, Duplicatas Descontas, Financiamentos, Folhas de Pagamentos; 9.BALANÇO 
PATRIMONIAL:  Conceito, segundo a Lei 6.404/76, e alterações posteriores; 10.DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO: Conceito, elaboração em conformidade com a Lei 6.404/76, e alterações 
posteriores.11.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Conceito, elaboração em 
conformidade com a Lei 6.404/76. 12. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO:Conceito, elaboração em conformidade com a Lei 6.404/76. 
 
 
APENAS PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 
Ergonometria. Prevenção e controle de perdas. Administração e Legislação aplicadas. Princípios de 
tecnologia industrial. Psicologia e Segurança do Trabalho. Higiene e Medicina do Trabalho. Tecnologia e 
prevenção de combate a sinistros. Métodos e técnicas de Treinamento. 
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APENAS PARA TÉCNICO DE INFORMATICA: 
1. Conceitos de Hardware e Software: conhecimentos básicos; memória; unidades de armazenamento; 
dispositivos de entrada e saída. 2. Sistemas operacionais Windows 7 e Linux: instalação, configuração, 
administração e características de cada sistema operacional; comandos; acesso remoto; manipulação de 
arquivos, pastas e atalhos; tipos de arquivos e suas extensões; backup (tipos, procedimentos e 
agendamento); sistemas de arquivos (FAT, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3). 3. Noções de Softwares Livres: 
conhecimentos gerais; tipos de licenciamento de software. 4. Microsoft Office 2010: conhecimentos de 
Microsoft Word 2010 e Microsoft Excel 2010; 5.  Segurança para microcomputadores: tipos de ameaças; 
técnicas e mecanismos de prevenção, detecção e remoção; firewall, criptografia e noções de certificação 
digital; 6.  Redes de computadores: equipamentos de redes; compartilhamento de recursos e cabeamento 
estruturado; TCP/IP; administração de redes; 7. Conceitos de Internet, Intranet e seus serviços: aplicativos e 
protocolos utilizados; noções de HTML; pesquisas avançadas na Internet; oito.  Conhecimentos da linguagem 
SQL; 9.  Novas Tecnologias: conhecimentos gerais sobre novas ferramentas tecnológicas disponíveis no 
mercado.  
 
 
APENAS PARA SECRETÁRIO ESCOLAR: 
Educação na Constituição federal; Organização do Sistema Educacional Brasileiro; Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação; Origem da profissão; O código de ética do secretário. Secretário Escolar: papel e perfil; 
Deveres, competências e atribuições do secretário escolar. Organização e funcionamento de uma secretaria 
escolar: técnicas de arquivamento, protocolo e registro e escrituração escolar. Boletim escolar; Definição e 
importância do Regimento Escolar; Redação técnica oficial: Ofício, memorandos, requerimentos, atestados, 
declarações, relatórios, etc.; Noções básicas de informática: Hardware: Componentes do Computador. 
Software: Sistema Operacional. Utilização da Informática Básica (Editor de Texto, Planilhas, Gráfico de 
Apresentação); Noções de Internet. 
 
APENAS PARA PROFESSOR I 
ESTUDOS SOCIAIS – As Regiões Brasileiras: aspectos físico, econômico e humano. HISTÓRIA DO BRASIL 
– O descobrimento do Brasil; Brasil Colônia: as primeiras expedições; a Inconfidência Mineira; Brasil Império: 
proclamação da independência; primeiro reinado; período regencial; segundo reinado; abolição da 
escravatura; Brasil República; os governos militares; a Nova República. CIÊNCIAS: O Ar Atmosférico: 
composição, camadas, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos; Água: composição, ciclo da 
água, estados físicos e mudanças de estado; O Solo: as camadas da terra, o solo e o subsolo, o solo e o 
plantio, irrigação e drenagem, composição das rochas; Os Animais: classificação, principais características e 
exemplos dos grupos de invertebrados; principais características e exemplos de grandes grupos de 
vertebrados; Os Vegetais: classificação, principais características, e exemplos dos grandes grupos de 
vegetais; O Corpo Humano: a) células: estruturas e funções, b) tecidos: classificação, e principais 
características, c) órgãos e sistemas: locomoção, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, 
coordenação nervosa, órgãos dos sentidos. EDUCAÇÃO INFANTIL: Relação ensino-aprendizagem; relação 
desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; 
interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções de higiene e cuidados com a saúde fundamentais para a faixa 
etária. Processo de desenvolvimento e construção dos conhecimentos do profissional da educação infantil. O 
pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  
Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: 
Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 
11274/06. 
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CONHECIMENTO EXIGIDO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: 
 
PORTUGUÊS: 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Pontuação. Morfologia: estrutura e formação das palavras. 
Funções da linguagem. Classe de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição. Sintaxe: frase, oração, e período simples e composto por coordenação e 
subordinação; a oração e seus termos (essenciais e integrantes). Concordância verbal e nominal.Regência 
verbal e nominal. Linguagem figurada. Figuras de linguagem. Crase; 
 
MATEMÁTICA:  
Leitura e escrita dos números Reais. Números pares e números ímpares, antecessor e sucessor. Conceito 
de dobro, triplo, dezena, centena, dúzia. Operações com números Reais. Frações. Operações elementares 
envolvendo frações. Números decimais. Operações elementares envolvendo números decimais. Massa 
(grama, quilograma e tonelada), capacidade (litro). Volume dos sólidos geométricos. Problemas envolvendo a 
nossa moeda, o real. Problemas de raciocínio lógico adequado ao nível. Operações numéricas e resoluções 
de problemas. Conjuntos numéricos: propriedades e operações. Sistemas de medidas de tempo, sistema 
métrico decimal. Equações do 1º grau e 2º grau. Razões e Proporções. Regra de três simples. Porcentagem. 
Juros simples. Média aritmética simples. Funções do 1º e 2º graus. Áreas e Perímetros. Problemas 
envolvendo os itens do programa. Progressão aritmética e progressão geométrica; 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA:  
Noções Básicas de microcomputador – componentes, dispositivos de entrada e saída. MS-WORD – 
Utilização de janelas e menus; Barras de Ferramentas; Operações com arquivos; Criação e utilização de 
modelos de documentos; Impressão de documentos; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; 
exibição da página (características e modos de exibição); Utilização do Zoom; Formatação no Word; Mala 
Direta. 
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO:  
 
APENAS PARA ASSISTENTE SOCIAL:  
Organização das ações e serviços locais de saúde: atenção básica; Planejamento estratégico, controle, 
avaliação e auditoria em saúde; Indicadores de saúde; Política de vigilância sanitária e epidemiológica; 
Sistemas de informações em saúde; Políticas de atenção à saúde da criança, mulher, adulto e idoso. Estado 
e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas; Seguridade Social e LOAS; Política de Saúde e SUS: perfil 
histórico da assistência à saúde. Reforma Sanitária, caracterização organizacional e política do sistema de 
saúde e dilemas sócio- institucionais; Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social; 
Instituições: saberes, estratégias e práticas; SUS e Serviço Social: via de acesso aos serviços das políticas 
sociais e ações educativas; Família, mudanças societárias contemporâneas e Serviço Social; Pesquisa 
social, projeto social e sistematização da prática; Ética e trabalho profissional. 
 
APENAS PARA ANALISTA DE SISTEMA: 
Conceitos de sistemas de computação. Organização de Computadores.  Sistemas de numeração e 
representação de dados. SISTEMAS OPERACIONAIS: conceitos básicos; sistemas de arquivos; 
gerenciamento de dispositivos. REDES DE COMPUTADORES: conceitos básicos; redes locais e de longa 
distância; Arquitetura OSI da ISO; TCP/IP; topologias; protocolos; segurança. Arquitetura distribuída: 
principais conceitos e componentes; Modelo cliente/servidor. Conceitos de Internet, Intranet, Extranet. 
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS: análise e projeto estruturado de sistemas; modelagem funcional; 
modelagem dinâmica; modelagem de dados; Análise e projeto orientado a objetos.  BANCO DE DADOS: 
conceitos básicos; administração de dados; sistemas de gerência de banco de dados (SGBD); arquitetura de 
banco de dados; Banco de dados relacionais.  Modelagem de dados.  Conceitos de Data Warehouse, 
estruturas e aplicações. ENGENHARIA DE SOFTWARE: princípios de engenharia de software; processos de 
software; engenharia de sistemas e da informação; gerenciamento de projetos de software.  Gerenciamento 
de Projetos: conceitos básicos; planejamento, acompanhamento e controle. 
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APENAS PARA ARQUITETO:  
Noções de topografia: curvas de nível, coordenadas totais e parciais. Representação gráfica de projetos: 
conhecimento, interpretação, legendas e convenções. Fundações: noções básicas para interpretação dos 
perfis geológicos dos solos. Sistemas construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e 
estrutural, madeira e estrutura metálica. Revestimentos: noções sobre impermeabilização, concreto aparente, 
argamassas, pedras, resinas plásticas, cerâmicas, pintura e gesso. Legislação urbana: códigos de obra e 
sanitário, uso e ocupação do solo, zoneamento, taxa de ocupações, recuos, aproveitamento e parcelamento 
do solo. Conforto ambiental: térmico, acústico, luminoso e ventilação. Condições do terreno: relevo, cortes, 
aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas; medidas especiais de escoramento e 
proteção, disposições legais para propositura de ação expropriatória; avaliação preliminar, condições da 
infraestrutura urbana nas imediações e avaliação do custo de sua implantação. Processamento 
expropriatório e mecanismo de aprovação do projeto. Paisagismo: compatibilização com o projeto 
arquitetônico. Urbanismo: conceitos gerais, infra-estrutura urbana; planejamento urbano e regional; aspectos 
metodológicos e processuais; os diferentes objetivos e principais enfoques; planejamento e desenvolvimento 
urbano, sistema viário, terminologia utilizada em legislação urbana; áreas verdes; zoneamento; uso do solo. 
 
APENAS PARA BIBLIOTECÁRIO:  
I. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: teorias, conceitos e definições. II. Biblioteca: 
planejamento, organização e administração. III. Acervo e Coleções. IV. Normas de Documentação. V. 
Processos técnicos: Preservação, Registro, Catalogação, Classificação, Controle Bibliográfico e 
Conservação. VI. Referência e Usuário. VII. Biblioteca e Sociedade.  
 
APENAS PARA NUTRICIONISTA:  
Princípios nutricionais; Importância da nutrição, nutrição nas fases da vida (infância, adolescência, gravidez, 
adulto e idoso); Administração em unidades de alimentação e nutrição; Identificação de perigos 
microbiológicos existentes em um processo ou prática; Identificação dos pontos de controles críticos (PCC); 
Práticas de higiene nas unidades de alimentação e nutrição; Dietoterapia do sistema digestório na 
hipertensão e diabetes, na obesidade e magreza, nas doenças renais, no suporte nutricional; Aleitamento 
materno. 
 
APENAS PARA CONTADOR: 
1. Contabilidade Pública: - Noções Gerais; A Fazenda Pública; A Contabilidade Pública. 2. Patrimônio 
Público: - Conceito; Aspectos Qualitativos; Aspectos Quantitativos. 3. Gestão Pública: - Conceito; Obtenção e 
Aplicação de Recursos Financeiros; Exercício Período Administrativo; Regime de Caixa e Competência. 4. 
Planejamento e Orçamento Público: - Conceito; Princípios Orçamentários; Elaboração do Orçamento; 
Créditos Adicionais. 5. Receitas Públicas: - Conceitos; classificação; Estágios da Receita; Dívida Ativa. 6. 
Despesas Públicas: - Conceito; classificação das Despesas Públicas; Licitação Pública; Restos a Pagar. 7. 
Plano de Contas e Escrituração: - Objeto; Estrutura. 8. Balanços e Prestação de Contas: - Conceito; 
Balanços Gerais; Apuração de Resultado; Prestação e fiscalização das contas governamentais. 9. Lei de 
Responsabilidade Fiscal: - Fundamentos; Objetivos. 
 
APENAS PARA ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
1-Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos; capacidade de uso dos solos; aptidão agrícola; 
métodos de conservação do solo; plantio direto; métodos para análise de solo; avaliação da fertilidade do 
solo, nutrição vegetal, determinação da necessidade de adubação e calagem; processos de controle de 
erosão. 2-Administração agrícola: organização e operação da propriedade agrícola, planejamento das 
atividades agrícolas, desenvolvimento agrícola sustentado. 3-Extensão rural: atuação da extensão rural no 
desenvolvimento das atividades agrosilvopastoris. 4-Energização rural: fonte de produção de energia nas 
atividades agropecuárias. 5-Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo, 
semeadura, plantio, pulverização, cultivo e colheita, tratores e tração animal. 6-Fitotecnia: técnicas de cultivos 
de grandes culturas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, melhoria da produtividade agrícola, 
tecnologia de sementes. 7-Olericultura: Importância econômica das hortaliças; métodos de cultivo. 
8-Fruticultura. 9-Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola, defensivos agrícolas, manejo e controle 
integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. 10-Silvicultura: estudo e exploração de florestas naturais, 
reflorestamento, influência da floresta no ambiente. 11-Tecnologia de produtos agrícolas: aproveitamento 
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industrial e conservação de produtos de origem animal e vegetal. 12-Tecnologia pós-colheita de grãos e 
sementes: secagem, beneficiamento e armazenagem. 13-Uso da água: hidrologia e hidráulica aplicadas à 
agricultura; importância da irrigação na produtividade das principais culturas; métodos de irrigação e 
drenagem. 14-Zootecnia: criação e aperfeiçoamento dos animais domésticos. 15-Zoologia: relação entre 
animal/planta: principais grupos de invertebrados de interesse agrícola. 16-Defesa sanitária animal: higiene 
animal e prevenção de enfermidades. 17-Forragicultura e pastagens. 
 
APENAS PARA ENGENHEIRO CIVIL:  
Topografia: levantamentos planialtimétrico (poligonais) e altimétricos (perfis, curvas de nível) Sondagens de 
reconhecimento de solo (locação, tipo e apresentação) e tipos de solo (característica e classificação). Solos: 
tipos, forma dos grãos, coesão, plasticidade, propriedades gerais, adensamento, grau de compacidade, 
ensaios de laboratório, curvas granulométricas, CBR e escolha de jazidas. Materiais: cimento, asfaltos, 
cimentos asfálticos de petróleo, britas e outras. Fundações: tipos e sua definição em função da sondagem. 
Muros de contenção: tipos, características físicas e estruturais. Estruturas: cargas atuantes, esforços, 
principais elementos e características dos elementos que constituem uma estrutura e edifício. Concreto 
armado: composição básica, aditivos, traço, influência da relação água/cimento, lançamentos, vibração, 
formas, desforma, fissuras, cura e ensaio. Paredes de vedação: assentamento dos diversos tipos de 
alvenaria, encunhamento, reboco e emboço. Revestimentos: forros, paredes e pisos. Esquadrias. 
Impermeabilização: tipos e características. Conhecimentos básicos sobre projetos e execução de estruturas 
metálicas e de madeira. Pintura. Conhecimentos sobre instalações hidro-sanitárias e elétricas prediais. 
Canteiro de obra: circulação, acomodações, instalações sanitárias, segurança nas escavações e localização 
dos depósitos de materiais. Conhecimentos básicos das normas de segurança do trabalho. Terraplanagem. 
Drenagem e pavimentação de vias. Redes de água e esgoto sanitário: escavações, assentamentos e 
escoramentos. Hidráulica Aplicada; Água na natureza: ciclo hidrológico; Bacia hidrográfica; Pluviologia: 
evaporação, infiltração; Água no solo: aqüíferos; Transporte sólido; Reservatórios de regularização. 
 
APENAS PARA PSICÓLOGO:  
Atividades e papel do psicólogo clínico na instituição hospitalar; As diferentes unidades do hospital: suas 
características e possibilidades de intervenção do psicólogo; Relação da patologia orgânica e aspectos 
emocionais (psicossomática); A equipe multiprofissional na assistência do paciente hospitalizado; 
Intervenções individuais e grupais: vantagens e desvantagens no âmbito hospitalar; As repercussões da 
morte no dia-a-dia no hospital; Uso da técnica de terapia focal e/ou breve em hospital geral; Reações 
emocionais frente ao adoecer (diagnóstico e defesas); Questões da prevenção primária, secundária e 
terciária. 
 
APENAS PARA ENGENHEIRO SANITARISTA:  
Evolução do perfil de morbimortalidade da população brasileira nas últimas décadas. Políticas de Saúde - o 
processo de municipalização, o financiamento do Sistema de Saúde, os Conselhos de Saúde, Distritos 
Sanitários. Legislação atual na área da saúde. Doenças Transmissíveis. Doenças não transmissíveis. 
Demografia e Estatística - Pirâmide populacional, Estrutura demográfica no Brasil, Fontes de dados vitais: o 
Atestado de Óbito, a Declaração de Nascidos Vivos. Epidemiologia - Definição, Variáveis epidemiológicas, 
Mensuração da morbimortalidade: indicadores de saúde, Medidas de associação, Epidemias e endemias, 
Vigilância epidemiológica: conceito, atividades, formas de coleta de informação, avaliação de ações, 
Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, Níveis de prevenção, Imunização – o Programa 
Nacional de Imunização, Estratégias de vacinação, Contra-indicações gerais, Avaliação de eficácia e 
cobertura vacinal. Avaliação e controle de sistemas locais de saúde. Ação programática em saúde - 
Programas de Saúde: da Criança, da Mulher, do Adolescente, do Idoso, de Hipertensão, de Diabetes, de 
Saúde Bucal, de DST-AIDS, de controle da dengue, de Tuberculose, de Hanseníase e da Saúde Mental. 
 
APENAS PARA ENFERMEIRO:  
Planejamento, implementação e avaliação da assistência de enfermagem nos seguintes cenários 
hospitalares: unidade clínica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica, neonatal, psiquiátrica, centro cirúrgico e 
emergência. Prevenção e controle da infecção hospitalar. Política Nacional de Saúde. Vigilância 
Epidemiológica. Assistência de Enfermagem nos Programas de Atenção à saúde do Adulto, Idoso, Mulher, 
Criança e Adolescente. Aspectos Ético-Legais aplicados à prática de Enfermagem. Administração em 
Enfermagem. 
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APENAS PARA FARMACEUTICO – BIOQUIMICO: 
Classificação das drogas. Classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração de drogas. 
Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação.  Mecanismo de ação de drogas. 
Farmacotécnica: Formas farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão 
mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Objetivos e Funções; 
Seleção, Padronização de Medicamentos e Correlatos; Aquisição, Armazenamento e Controle de Estoque de 
Medicamentos; Sistemas de Distribuição de Medicamentos em farmácia hospitalar; Manipulação de 
Medicamentos Estéreis e Não Estéreis em farmácia hospitalar; Quimioterápicos e Nutrição Parenteral; 
Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Participação do Farmacêutico nas Comissões de 
Controle Infecção Hospitalar e Nutrição Parenteral; Assistência Farmacêutica no SUS; Novas diretrizes para 
Assistência Farmacêutica Hospitalar: Atenção Farmacêutica/ Farmácia Clínica; Legislação Sanitária e 
Farmacêutica atinente à prática em Farmácia Hospitalar. 
 
APENAS PARA FISIOTERAPEUTA:  
Leis, Decretos e Resoluções relativas à profissão de Fisioterapeuta. Anatomia e Neuroanatomia. 
Cinesiologia. Cinesioterapia. Eletrotermoterapia. Fisiologia Neuromuscular. Fisiologia Respiratória. 
Fisioterapia aplicada às disfunções neurológicas. Fisioterapia aplicada às disfunções cardiorrespiratórias. 
Fisioterapia aplicada às doenças reumatologias. Fisioterapia aplicada à traumato-ortopedia. Fisioterapia 
aplicada à pediatria. Fisioterapia na prevenção das doenças e incapacidades. Hidroterapia. Semiologia 
Humana. 
  
APENAS PARA FONOAUDIÓLOGO:  
Desenvolvimento da audição. Avaliação audiológica. Patologia do ouvido. Próteses auditivas. Otoneurologia. 
Avaliação fonoaudiológica. Anamnese, avaliação, hipótese diagnóstica, desenvolvimento da linguagem. 
Gagueira. Disfonias. Fissuras palatinas. Paralisia cerebral. Deficiência mental. Afasia. Distúrbios 
articulatórios. Deglutição atípica. Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado 
(CF/88); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde - SUS; 
Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
 
APENAS PARA ODONTÓLOGO:  
Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Cariologia: Etiologia; Histopatologia; 
Diagnóstico; Prevenção e Controle. Dentística: princípios de preparo cavitário. Anestesiologia; Diagnóstico e 
tratamento das patologias e infecções odontogênicas; Material e instrumental; Emergências médicas e 
traumatologia em odontologia. Periodontia. Biossegurança. Radiologia: técnicas radiográficas intra e extra-
orais; Efeitos biológicos dos raios-X; Interpretações radiográficas. Emergências em endodontia. 
Odontopediatria. Psicologia aplicada ao atendimento da criança. Ética Odontológica.   
 
APENAS PARA MÉDICO VETERINÁRIO:  
I - Clínica Médica: 1. Processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria 
clínica; 2. Clínica dos aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e 
pele; 3. Síndrome convulsiva; 4. Toxicoses; 5. Choque; 6. Queimaduras; 7. Traumatismos. II - Análises 
Clínicas: 1. Interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa de uréia, glicose, 
creatinina, colesterol, transminases e fosfatases; 2. Microbiologia; 3. Função Hepática; 4. Função Tireóide; 5. 
Função Renal; 6. Eletrólitos e Equilíbrio ácido-básico. III - Anatomia Patológica: 1. Técnica de necropsia dos 
caninos, felinos e aves; 2. Colheita de material; 3. Exames “post-morten”; 4. Aspectos gerais das lesões 
produzidas por agentes biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias; 5. Aparelho respiratório, 
aparelho urinário, sistema nervoso, aparelho circulatório. IV - Doenças Infecto - Contagiosas e Parasitárias 
de Interesse Sanitário: 1. Etiologia; 2. Sintomatologia; 3. Epidemiologia; 4. Diagnóstico e profilaxia das 
principais enfermidades dos animais domésticos. V - Principais Zoonoses de Importância em Saúde Pública: 
1. Etiologia; 2. Sintomatologia; 3. Epidemiologia; 4. Profilaxia. VI - Agentes de Toxinfecções Alimentares: 
Aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou transmitidas por alimentos. 
VII - Definições: 1. Contaminação; 2. Taxa de Incidência; 3. Quarentena; 4. Período de Incubação; 5. 
Desinfecção; 6. Infecção; 7. Desinfestação; 8. Infestação; 9. Endemia; 10. Imunidade; 11. Fonte de Infecção; 
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12. Patogenicidade; 13. Hospedeiro; 14. Período de Transmissibilidade; 15. Taxa de Mortalidade; 16. 
Zoonoses. VIII - Legislação Sanitária. 
 
APENAS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL: 
Hipertensão arterial; Dislipidemias; Insuficiência cardíaca; Diabetes mellitus; Hepatites virais; Hemorragia 
digestiva; Doença ulcerosa péptica; Diarréias; Insuficiência hepática; Pneumonias; Tuberculose; Insuficiência 
respiratória; Coma; Sepse; Epidemiologia da infecção pelo HIV no Brasil e no mundo; HIV-1 e 2: 
classificação, subtipos e estrutura molecular; Etiopatogenia da infecção pelo HIV; Diagnóstico clínico da 
infecção pelo HIV; Diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV; Classificação da infecção pelo HIV; Infecção 
aguda pelo HIV; Infecções oportunistas; Neoplasias associadas à infecção pelo HI; Drogas anti-retrovirais; 
Quimioprofilaxia da infecção pelo HIV.  
 
APENAS PARA MÉDICO PEDIATRA: 
Humanização da Atenção à Saúde. Morbimortalidade na infância e na adolescência. A atenção integral à 
saúde da criança. Crescimento e Desenvolvimento, Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para 
Desmame. Imunizações. Doenças prevalentes na Infância. Puericultura: o recém-nascido normal, pré-termo 
e pós-termo. Infecções e agravos prevalentes no recém-nascido. A atenção integral à saúde do adolescente. 
Crescimento e Desenvolvimento. Sexualidade – Gravidez na Adolescência. Violência. Doenças prevalentes. 
Adolescência. A prevenção de acidentes e violência. Doenças infecto-contagiosas. Emergência em pediatria / 
A criança grave. 
 
APENAS PARA MÉDICO ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA: 
Anatomia do aparelho locomotor; Vias de acesso; Princípios de Osteossíntese; Lesões fisárias; 
Deformidades congênitas; Displasia do desenvolvimento do quadril (Luxação  congênita  do quadril); Doença 
de Legg-Perthes; Luxações; Os teocondroses; Síndrome compartimental; Fraturas na criança e no adulto; 
Osteoartrose;  Escorbuto;  Sífilis  congênita; Raquitismo;  Doenças Reumáticas; Doença de Dupuytren; 
Tenossinovitede De Quervain; Condropatiafisária proximal do fêmur (epifisiólise);  Lesões  dos  tendões  
flexores  e  extensores  no  membro  superior  e  inferior; Lesões ligamentares; Coalizão  tarsal  (barras  de  
fusão);  Enxertos  ósseos;  Síndromes  compressivas neurológicas; Lesões dos nervos periféricos; Enxertos 
de nervo; Paralisia Cerebral; Fraturas expostas; Amputações;  Incidências  radiográficas no aparelho  
locomotor; Síndrome do  túnel do carpo; Síndrome do  túnel  do  tarso;  Espondilolistese; Hérnia  de  disco  
cervical  e  lombar; Osteomielite;  Artrite Séptica; Artrodeses;  Escolioses; Pseudo-artroses; Osteoporose;  
Artroplastias; Tumores  ósseos  e  lesões pseudotumorais; Remodelação  óssea;  Lesões  meniscais;  
Doenças  metabólicas  e  endócrinas. Artroscopias; Escolioses; Lesões Traumáticas da Cintura Escapular; 
Paralisia Obstétrica; Sinovite Transitória do Quadril; Fraturas e artroses carpais; Métodos Diagnósticos por 
Imagem; Lesões Traumáticas do Joelho em Crianças e Adolescentes. 
 
APENAS PARA MÉDICO GINECOLOGISTA–OBSTETRA: 
Fisiopatologia menstrual; Sangramento uterino anormal; Vulvovaginites; Doenças sexualmente transmissíveis 
(incluída doença inflamatória pélvica e AIDS); Neoplasias benignas, malignas (prevenção, diagnóstico e 
tratamento de câncer ginecológico); Mastologia; Urgências em ginecologia; Planejamento familiar 
(contracepção/ infertilidade); Infertilidade; Endocrinologia ginecológica; Ginecologia na infância e na 
adolescência; Prolapso genital; Incontinência urinária; Patologia do trato genital inferior; Endometriose; 
Climatério; Ações coletivas em saúde da mulher; Abortamento legal: segundo Código penal; Abortamento 
provocado; Sexualidade; Violência sexual. 
 
APENAS PARA MÉDICO CIRURGIÃO: 
Avaliação do paciente cirúrgico. Cicatrização. Ferida cirúrgica: fundamentos técnicos dos processos de 
síntese cirúrgica. Infecções em cirurgia. Cuidados pré-operatórios, cuidados e complicações pós-operatórios; 
infecções em cirurgia; cirurgia nos extremos de idade; aspectos peculiares da cirurgia pediátrica e geriátrica; 
resposta metabólica à lesão; nutrição e cirurgia; alimentação enteral e parenteral; equilíbrio hidrossalino e 
ácido-básico; choque - conceito, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Politraumatizado – primeiros 
socorros, transporte e reanimação cardiorrespiratória; atendimento hospitalar ao politraumatizado - 
traumatismos cervicais, torácicos, abdominais, pelviperineais e rotácicos e vasculares periféricos. 
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Queimadura. Toracotomias. Afecções cirúrgicas da parede abdominal. Afecções cirúrgicas do peritônio e do 
retroperitônio. Acessos à cavidade peritoneal. Drenagens. Abdômen agudo. Hemorragia digestiva. Afecções 
cirúrgicas do esôfago. Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares. Afecções cirúrgicas do estomago. 
Afecções cirúrgicas do duodeno. Afecções cirúrgicas do jejuno-ileo. Afecções cirúrgicas do colo e apêndice 
vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e anus. Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas do 
Baço. Hipertensão portal. Infecções, tumores e cistos da pele e do tecido celular subcutâneo. Orientação 
diagnóstica e terapêutica; orientação diagnóstica e terapêutica do ponto de vista do cirurgião geral. 
 
APENAS PARA MÉDICO PSIQUIATRA: 
A anamnese psiquiátrica; O exame psíquico: a entrevista e o exame psicopatológico; Alterações 
psicopatológicas da: consciência, orientação, atenção, sensopercepção, pensamento, juízo, afetividade, 
vontade, psicomotricidade, linguagem, memória, inteligência, cognição; Diagnóstico e classificação em 
psiquiatria: a Cid-10 e o dsm-iv tr.; Exames complementares em psiquiatria; “Delirium” e demência; 
Transtornos mentais em epilepsia; Abuso e dependência de substâncias; Transtornos do humor; 
Esquizofrenia e transtornosesquizótípicos; Transtornos somatoformes e dissociativos; Transtornos de 
ansiedade: tag, transtornos do pânico, fobias, transtornos de estresse e de adaptação; Transtorno obsessivo-
compulsivo; Transtorno de controle do impulso; Transtornos de personalidade; Transtornos alimentares; 
Transtornos associados ao ciclo reprodutor feminino; Autismo e transtornos de desenvolvimento na infância; 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; Emergências em psiquiatria; Utilização de: antipsicóticos, 
antidepressores, estabilizadores de humor, hipnóticos, ansiolíticos, anticolinesterásicos; Tratamento 
farmacológico empregado nas diferentes patologias mentai; Indicações e uso do ect e da tms no tratamento 
de enfermidades mentais; Abordagem psicoterápica breve em instituições: individual e grupos; Fundamentos 
para o trabalho em equipe multidisciplinar; Assistência psiquiátrica: dilemas e avanços; A legislação sobre 
cuidados: a lei 10.216/ 2001. 
 
APENAS PARA TEPAPEUTA OCUPACIONAL: 
Fundamentos da Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional na saúde da mulher (aspectos sociais e culturais 
na constituição dos papéis sociais e subjetivos).  Gênero como categoria socialmente construída e suas 
repercussões na saúde.  Intercorrências clínicas e cirúrgicas e a intervenção do terapeuta ocupacional nas 
áreas dermatológicas, neurológicas, trauma – queimadura, ortopédicas, ginecológicas, obstétricas, 
oncológicas, vasculares e psíquicas.  Terapia Ocupacional na saúde da criança e do adolescente (aspectos 
sociais, psíquicos, clínicos, cirúrgicos e alterações do desenvolvimento de origem neurológica, trauma - 
queimadura, ortopédica, oncológica e a intervenção do terapeuta ocupacional). Terapia Ocupacional na 
saúde do idoso (processo de envelhecimento e as disfunções mais comuns que acometem o idoso; o papel 
da família no cuidado ao idoso, importância das redes de apoio). Recursos tecnológicos em terapia 
ocupacional – órteses e tecnologia assistiva.  
 
APENAS PARA PROFESSOR II 
ESTUDOS SOCIAIS – As Regiões Brasileiras: aspectos físico, econômico e humano. HISTÓRIA DO BRASIL 
– O descobrimento do Brasil; Brasil Colônia: as primeiras expedições; a Inconfidência Mineira; Brasil Império: 
proclamação da independência; primeiro reinado; período regencial; segundo reinado; abolição da 
escravatura; Brasil República; os governos militares; a Nova República. CIÊNCIAS: O Ar Atmosférico: 
composição, camadas, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos; Água: composição, ciclo da 
água, estados físicos e mudanças de estado; O Solo: as camadas da terra, o solo e o subsolo, o solo e o 
plantio, irrigação e drenagem, composição das rochas; Os Animais: classificação, principais características e 
exemplos dos grupos de invertebrados; principais características e exemplos de grandes grupos de 
vertebrados; Os Vegetais: classificação, principais características, e exemplos dos grandes grupos de 
vegetais; O Corpo Humano: a) células: estruturas e funções, b) tecidos: classificação, e principais 
características, c) órgãos e sistemas: locomoção, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, 
coordenação nervosa, órgãos dos sentidos. EDUCAÇÃO INFANTIL: Relação ensino-aprendizagem; relação 
desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; 
interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções de higiene e cuidados com a saúde fundamentais para a faixa 
etária. Processo de desenvolvimento e construção dos conhecimentos do profissional da educação infantil. 
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CONH. PEDAGÓGICOS: 1. Bases Legais da Educação Escolar Brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBN 9394/96; 1.1. Diretrizes Curriculares Educacionais para a Educação Básica: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 1.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na 
modalidade normal (Resolução CEB/CNB 02/99). 2. A Dimensão social das práticas pedagógicas:  Estado, 
Política e Educação. 2.1. As Funções do Estado e suas relações com a Educação. 3. Tendências Político-
Educacionais: 3.1. Tendência Liberal - O Nascimento da Burguesia e a Educação Liberal; 3.2. Tendência 
Socialista - As Idéias Socialistas, Socialismo e Educação. 4. Tendências Pedagógicas na Prática Escolar: 
4.1. Pressupostos teóricos; 4.2. Correntes / Funções da Escola / Relação Professor / Aluno / Metodologia / 
Conteúdo / Avaliação. 5. Princípios Gerais do Desenvolvimento Humano; 5.1. Estágios e Tarefas Evolutivas. 
6. Teoria Psicogenética - Jean Piaget e Teoria Sócio- interacionista de Vygotsky. 7.Cognição e Afetividade. 8. 
Inteligência, afetividade e aprendizagem. 9. Dificuldades de aprendizagem.10. Gestão Escolar: significado do 
projeto político-pedagógico e a construção do projeto político-pedagógico. 10.1. Participação dos docentes. 
11. A pesquisa na organização do trabalho pedagógico. 12. O currículo centrado na construção de 
competências e habilidades.13. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica: 13.1. Pressupostos teóricos; 
13.2. Objetivos de Ensino; 13.3. Contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos; 13.4. Pedagogia de 
Projetos; 13.5. Métodos e técnicas de Ensino; 13.6. Dinâmica de Grupo; 13.7.Recursos Didáticos; 13.8. 
Avaliação no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 14. Conhecimentos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
 
APENAS PARAPROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA:  
Norma Culta e Variedades Lingüísticas. Funções da Linguagem.  Texto e Discurso: Coesão e Coerência 
Textual. Elementos e Figuras de Linguagem na Construção dos Diferentes Tipos de Textos.  
Intertextualidade.  Pontuação e Seus Efeitos de Sentido na Construção do Texto.  Orações: Coordenadas, 
Subordinadas, Reduzidas e Intercaladas na Construção do Texto. Regência Verbal e Nominal na Construção 
do Texto. Teoria da Literatura. Produção de Texto Dissertativo-Argumentativo.  Análise das Escolas Literárias 
Dentro do Texto (do Barroco à atualidade). O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho 
pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  
Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II - MATEMÁTICA:  
Conjuntos: Relações de pertinência e inclusão; Igualdade de conjuntos; Operações; Complemento; Relações. 
Par ordenado. Produto cartesiano. Representação gráfica. Conjuntos numéricos. Proporcionalidade. Regra 
de Três Simples. Razões e proporções. Porcentagem. Juros. Noções de estatística e probabilidade. Funções: 
funções de 1º e 2º graus. Equações e sistemas de 1º e 2º graus. Funções exponenciais e logarítmicas. 
Análise gráfica; Progressões aritmética e geométrica. Geometria: axiomática euclidiana. Ângulos. Triângulos 
e polígonos. Congruência e semelhança. Circunferência e círculo. Sólidos geométricos: definições, 
propriedades. Poliedros. Prismas, pirâmides e sólidos de revolução. Relações métricas. Perímetros, áreas e 
volume. Unidade de medidas de Sistema Internacional.Construção e interpretação de tabelas e gráficos. 
Análise combinatória. Princípio multiplicativo, arranjo, combinação e permutação simples. O pensamento 
pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação 
Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 
11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS:  
O Ambiente: A natureza é um todo integrado: a transferência da matéria e a energia no ecossistema; as 
relações entre os seres; os ciclos biogeoquímicos; a reciclagem dos materiais e a sociedade de consumo. A 
água no planeta Terra: características físicas e químicas; os problemas da vida na água; a qualidade da água 
e a saúde; as fontes de poluição. O ar no planeta Terra: composição; o papel na vida;  características físicas; 
a qualidade do ar e a saúde; as fontes de poluição. O solo e os seres vivos: características dos solos; a vida 
no solo e no subsolo; os recursos minerais; a qualidade do solo e a saúde; as fontes de poluição. A Vida na 
Terra: Teorias de evolução. A biodiversidade e suas causas. Os animais e sua função no ecossistema. Os 
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vegetais e sua reprodução. Monera, protista, fungo, líquen e vírus. O Homem: Suas origens, aspectos gerais 
da evolução biológica e cultural. Anatomia e fisiologia: a organização e o funcionamento dos sistemas; o 
homem percebe seu ambiente.O homem e o ambiente: ação destrutiva; a preservação das culturas 
primitivas; o futuro do homem. A saúde: doenças genéticas, carências e parasitárias; métodos de combate às 
doenças. O Homem e a Tecnologia: A química: seus fundamentos; os compostos; o papel da química na vida 
do homem. A física: seus fundamentos; conceitos básicos de força, movimentos e transformações de 
energia; a física na vida do homem moderno. O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do 
trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino 
básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei 
nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II - GEOGRAFIA:  
Geografia geral: As relações em sociedade X natureza no mundo contemporâneo: a interrelação entre a 
organização do espaço social e da dinâmica natural, a questão ambiental na produção do espaço. A 
produção do espaço geográfico: as práticas econômicas e o espaço geográfico, países desenvolvidos e não-
desenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos mundiais na produção do espaço geográfico. A 
produção do espaço urbano e industrial: processo de urbanização - implicações na organização do espaço 
geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias - implicações na organização do espaço 
geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento demográfico, distribuição e estrutura da população, 
dificuldades atuais. Fontes energéticas e industriais no mundo atual. Geografia do Brasil: população e 
problemas atuais; o processo de urbanização do Brasil - implicações na organização do espaço geográfico. 
Os grandes conjuntos regionais brasileiros: Centro-Sul, Nordeste e Amazônia: o processo de industrialização 
- a produção no espaço urbano-rural e suas interações, a questão da terra, o problema do abastecimento, os 
problemas urbanos e rurais, a realidade social nordestina. O pensamento pedagógico no Brasil. A 
organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas 
Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II - HISTÓRIA:  
O fato e o processo histórico.; construção de uma nova ordem na Europa Ocidental; transição de feudalismo 
para o capitalismo; o sistema colonial brasileiro. Afirmação do capitalismo e do liberalismo; hegemonia do 
capital inglês;ciências e iluminismo; a economia política e seus fundamentos; a Revolução Francesa, a 
Revolução Americana e as independências na América Latina. Capitalismo, imperialismo e liberalismo: o 
imperialismo e neocolonialismo; a formação territorial; a consolidação do capitalismo norte americano; a 
América Latina sob a hegemonia do capital; configuração do mundo contemporâneo: perda da hegemonia 
européia e a constituição de uma nova ordem internacional;  relações internacionais e dinâmica interna da 
América Latina, ciência, tecnologia e sociedade contemporânea: a ordem republicana no Brasil. O 
capitalismo brasileiro e suas contradições: a questão fundiária; a sociedade brasileira contemporânea; atuais 
relações internacionais  O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na 
escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho 
Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II - ARTES:  
Fundamentos históricos, filosóficos e psico-pedagógicos da Educação Artística; criatividade e processos de 
criação no ensino escolar da arte; metodologias de ensino da arte na práxis escolar; do lassaiz-faire à 
Metodologia Triangular; pressupostos e objetivos das artes visuais na escola; elementos de artes visuais: 
forma, luz, cor, espaço, tempo, textura, movimento, volume; o espaço bi e tridimensional; arte como 
expressão e comunicação; conteúdo e significado nas obras de arte; pressupostos e objetivos das Artes 
Cênicas na escola; elementos da linguagem cênica: corpo, voz, Movimento, espaço-tempo; teatro na 
educação escolar; Educação Musical: pressupostos e objetivos da música na escola; cultura popular: 
fundamentos, conceituação, folclore, manifestações folclóricas. História da arte: conceituações e 
metodologias de trabalho no ensino escolar; da pré-história à arte contemporânea; Arte brasileira: do período 
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pré-descobrimento até a contemporaneidade; arte afro-brasileira e artes populares. O pensamento 
pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação 
Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 
11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA:  
Educação Física: concepção e importância social; conhecimentos sobre o corpo: aspectos biológicos, 
fisiológicos e históricos; desenvolvimento e aprendizagem motora; atividades e jogos esportivos e culturais: 
fundamentos e processos pedagógicos; esportes, ginásticas, jogos, lutas; prática da Educação Física para 
portadores de necessidades educacionais especiais. O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do 
trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino 
básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei 
nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II – ENSINO RELIGIOSO:  
Concepções de Educação Religiosa: religiosidade e fenômeno religioso. Educação Religiosa no Brasil: 
Aspectos legais e históricos. As tradições religiosas e o pluralismo religioso no Brasil. Educação Religiosa e 
as novas exigências educacionais. Objetivos da Educação Religiosa. Os blocos de conteúdos: Ethos, 
Culturas e Tradições Religiosas, Ritos, Textos Sagrados e Teologias. Ensino, aprendizagem e avaliação em 
Educação Religiosa.  O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na 
escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho 
Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA PROFESSOR II – LINGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS:  
1. Critical Analysis of the Communicative Approach to English Language Teaching . 2. Text typology and text 
structure. 3. The teaching of language items. Theories and practice. 4. English for Specific Purposes. 5. A 
tradução como reescrita e sua articulação com mecanismos de poder no sistema. 6. The history of English 
Language Teaching. 7. Language learning and language teaching: what a future English teacher should 
know. 8. Learning styles and learning strategies. 9. Sound system in the English Language. 10. The teaching 
of English in Brazil : a reflexive perspective. O pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho 
pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  
Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA ESTUDOS AMAZÔNICOS: 
Amazônia- a nova fronteira do capitalismo globalizado. Entender o espaço da amazônia legal, divisão 
territorial, vegetação, fauna e riquezas minerais. Problemas fundiários. Entender os conflitos existentes entre 
índios, fazendeiros, garimpeiros e MST. Amazônia do extrativismo (madeira e minério). Amazônia como nova 
fronteira agrícola e pecuária. Biopirataria – razões, conseqüências. Desmatamento – conseqüências e 
soluções. Água – importância desta riqueza no século XXI. O estado do Pará e sua importância no contexto 
geral da Amazônia. O novo pólo siderúrgico – o Pará como um dos estados exportadores do Brasil. Macro e 
micro regiões do estado. História da Amazônia. Borracha: sua importância no desenvolvimento da região. O 
pensamento pedagógico no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  
Educação Inclusiva.  Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: 
Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 
11274/06. 
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APENAS PARA TÉCNICO PEDAGÓGICO:  
Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e avaliação do desempenho e eficácia 
de programas de educação. Elaboração de programas de capacitação de pessoal técnico. Teorias 
Organizacionais e de Administração; processos de mudanças/agentes de mudança; teorias do 
comportamento humano. Qualidade: Principais teorias; estratégias de treinamento e desenvolvimento; o 
processo de treinamento e desenvolvimento. O processo ensino-aprendizagem; etapas de elaboração e 
execução de programas de treinamento e desenvolvimento. Métodos e técnicas em treinamento e 
desenvolvimento; o papel de multiplicadores em treinamento e desenvolvimento. O pensamento pedagógico 
no Brasil. A organização do trabalho pedagógico na escola. Currículo e Diversidade.  Educação Inclusiva.  
Práticas Avaliativas no ensino básico.  Conselho Tutelar, Escola e Família.  Legislação: Lei nº 9394/96 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Parecer nº 04/98 da CNE/CEB – Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental; Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11274/06. 
 
APENAS PARA ADMINISTRADOR: 
Teorias administrativas e conceitos de organização;Funções e habilidades do administrador; 
Empreendedorismo; Evolução da administração; Cultura e ambiente organizacional; Responsabilidade social 
e ética; Processo decisório; Planejamento e estratégia; Estrutura, projeto organizacional e 
departamentalização; Liderança, motivação e desempenho; Mudança e inovação; Controle administrativo; 
Planejamento e controle de projetos; Gestão da qualidade; Sistemas de informação; Eficiência, eficácia e 
competitividade. Estruturas papéis e processos da área de RH; Planejamento estratégico em RH; Mercado 
de trabalho; Recrutamento interno e externo; Processos e técnicas de seleção; Formas de avaliação de 
desempenho; Cargos e salários; Recompensas não financeiras;Sistemas de remuneração e administração 
de salários; Avaliação e classificação de cargos; Programas de incentivo e benefícios sociais; Previdência 
social e privada; Treinamento e desenvolvimento; Educação em saúde, meio ambiente e segurança. Sistema 
financeiro nacional e mercado financeiro; Inflação e juros; Sistemas de amortização e descontos; Fluxo de 
caixa; Gestão de tesouraria; Financiamentos e investimentos; Análise das  demonstrações contábeis; 
Planejamento e controle financeiro; Gastos públicos; Imposto de renda, sobre vendas, sobre consumo e 
sobre patrimônio; Federalismo fiscal. Licitação. 
 
APENAS PARA ENGENHEIRO FLORESTAL: 
1 - Biodiversidade e áreas protegidas: Conceito e terminologia; Identificação, valorização e monitoramento 
dos componentes da biodiversidade; Medidas de conservação “in situ” e “ex situ”; Áreas protegidas: conceito, 
objetivos e características específicas de cada categoria de manejo; Planos de manejo e gestão de unidades 
de conservação; Integração de áreas protegidas: corredores ecológicos, reservas da biosfera, proteção dos 
recursos hídricos; Função das áreas verdes em ambientes urbanos; 2- Manejo florestal: Histórico, 
concepções e condicionantes da sustentabilidade de produção das florestas; Planejamento da produção 
florestal; Aproveitamento dos recursos da floresta; Custos e benefícios do manejo florestal; Efeitos do manejo 
em florestas heterogêneas sobre a base genética; Medidas para mitigar danos ambientais em florestas 
manejadas; Fundamentos do manejo em florestas nativas; Elaboração do plano de manejo florestal. 3- 
Inventário florestal: Níveis de levantamentos florestais e tipos de inventários; Teorias de amostragens: censo 
e amostragem, população, amostra, unidade amostral, intensidade de amostragem, erro de amostragem, 
precisão e acuracidade, classificação da amostragem segundo a periodicidade, estrutura e abordagem da 
população; Métodos e processos de amostragem. Amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática, 
em dois estágios, em conglomerados e em múltiplas ocasiões; Estimativas de volumes e do número de 
árvores: cubagem, equações volumétricas, relação hipsométrica, cálculo dos volumes. 4- Silvicultura e 
arborização urbana: Produção de sementes florestais: fatores que afetam a produção de sementes, 
germinação e dormência, maturação, colheita, secagem, extração, beneficiamento e armazenamento, análise 
de sementes, métodos de quebra de dormência, árvores matrizes e pomares porta-sementes; Viveiros 
florestais: localização, planejamento e instalação; Produção de mudas: substrato, recipientes, repicagens, 
podas, irrigação, doenças e pragas que afetam a qualidade e o desenvolvimento das mudas, transporte; 
Arborização urbana: tamanho e sanidade das mudas, época de plantio, dimensões e adubação das covas, 
tutoramento, protetores, tratos culturais, corte e reposição de árvores em logradouros públicos, podas, 
transplante; Espécies indicadas para a arborização: características fenológicas e paisagísticas; 
Compatibilidade da arborização com os equipamentos urbanos. 5- Conservação do solo e recuperação de 
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áreas degradadas: Principais tipos de solo do Município de Novo Repartimento e limitações de uso; 
Sucessão ecológica e interações vegetação- flora-fauna; Recuperação de áreas degradadas: implantação da 
vegetação, adensamento e regeneração natural; Práticas empregadas na recuperação de áreas degradadas: 
isolamento da área, manejo da vegetação remanescente, manejo do banco de sementes, polinizadores e/ou 
dispersores, seleção de espécies, plantio e manutenção; Avaliação dos resultados e monitoramento. 6- 
Fitopatologia florestal: Sintomatologia, identificação e controle das principais pragas e doenças associadas a 
arborização urbana: bruquídeos, serradores, desfolhadores, formigas cortadeiras, cupins e fungos. 7- 
Hidráulica geral: Sistema solo-planta atmosfera; Quantidade de água necessária à irrigação, processos 
práticos de determinação; Métodos de irrigação; Irrigação em viveiros: critérios e dimensionamento dos 
sistemas; Tipos e sistemas de drenagem; Métodos e critérios para a drenagem do solo; Máquinas para a 
construção e a conservação dos drenos. 8- Projetos ambientais e análise de impactos ambientais: Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental: estrutura do EIA-RIMA, métodos de avaliação de EIA-
RIMA, identificação, qualificação e valoração dos impactos ambientais, medidas mitigadoras e 
compensatórias, plano de monitoramento, audiência pública; Diagnósticos quali-quantitativos da vegetação: 
composição florística, análise estrutural da floresta (densidade, dominância, frequência, índices de valor de 
importância e de valor de cobertura), índices de diversidade; Levantamentos da fauna: identificação e 
conservação; Impactos ambientais relacionados a ocupação e uso do solo em áreas urbanas e medidas de 
proteção. 9- Geoprocessamento: Definições, sistemas de coordenadas e projeções; Sistema de informações 
geográficas – SIG: estrutura de dados, componentes de um SIG, banco de dados, aplicações do SIG; Modelo 
digital do terreno, aplicações e sistema de posicionamento global – GPS; Sensoriamento remoto: princípios 
físicos, sistemas sensores, principais sensores, resoluções e aplicações. 
 
APENAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL: 
1.DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas 
Constitucionais, A ordem constitucional vigente, Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade 
das normas, Princípios fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos em espécie, direitos sociais da nacionalidade e direitos políticos. Organização Política- 
Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federais e Município. A Administração Pública na 
Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo na Constituição Federal, 
Funções essenciais á Justiça, Princípios gerais da atividade econômica, Política Urbana, Seguralidade social: 
previdência social, saúde e assistência social, educação, cultura e desporto, meio ambiente, criança, 
adolescente e idoso. 2. DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas, Personalidade e 
capacidade jurídica, Domicilio. Bens: Conceito e Classificações, Fatos, Atos e Negocio Jurídico, Modalidade, 
Defeitos, Formas e Nulidade. O Direito Adquirido, Posse, Conceito, Classificação, Aquisição, Efeitos e Perda. 
Propriedade: Conceito, Aquisição, Efeitos e Perda. Direitos de vizinhança,  Condomínio geral e Condomínio 
Edifício, Superfície Servidões, Usufruto, Habilitação, Direitos do promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e 
Anticrese. Obrigações, modalidades, transmissões, adimplemento,extinção e inadimplemento. Contrato: 
Compra e Venda, Troca ou Permuta, Doação, Locação, Comodato, Mútuo, Prestação de serviço, 
Empreitada, Mandato e Fiança. Atos unilaterais , Responsabilidade Civil. Sucessões: sucessão legítima e 
sucessão testamentária. 3. DIREITO ADMINISTRATIVO:Administração Publica: Conceito e Característica 
Administração Direta e Indireta. Regime Jurídico- Administrativo: Princípios da administração pública, 
prerrogativa e sujeições. Poder normativo, Poder disciplinar, Poder hierárquico e Poder de policia. Atos 
administrativos, Conceitos, Atribuídos, Elementos, Classificação e Extinção. Discricionariedade vinculação. 
Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contrato administrativo: Conceito, Peculiaridade, 
Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e Inexecução. Modalidade de contratos administrativos. 
Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da imprevisão e seus reflexos nos contratos 
administrativos, Licitação. Servidores Públicos: Conceitos, Classificações, Provimento,Vacância, 
Responsabilidade regime previdenciário, Responsabilidade do Estado, Bens Públicos, Controle da 
Administração Pública. 4. DIREITO TRIBUTÁRIO:Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas 
gerais de direito tributário. Norma tributaria: Vigência, Aplicação. Obrigação Tributaria: Conceito e Fato 
Gerador, Sujeito ativo e passivo.Obrigações principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, 
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lançamento, revisão,suspensão,extinção e exclusão. Responsabilidade tributaria. O sistema tributário 
nacional: tributos federais, estatais e municipais. Administração tributaria, repartição das receitas tributarias. 
5. DIREITO DO TRABALHO:Contrato individual de trabalho: Conceitos, Requisitos, Classificação e 
Alteração, Salário, Remuneração, Estabilidade, Indenização, Fundo de garantia, Reintegração e 
Readmissão, Férias, Aviso prévio, 13° salário, Salário mínimo. Extinção do contrato de trabalho, Rescisão: 
Justas causas, Despedidas indiretas inquérito para apuração de faltas, Representação Sindical. O direito de 
grave e suas implicações no serviço público.6. DIREITO PENAL:Aplicações da lei penal. Crimes e 
contravenções: conceitos e distinção, imputabilidade. Concurso de agente. Extinção da punibilidade. Crime 
contra a administração publica. Atos de improbidade administrativa. Crimes de abuso de autoridade.7. 
DIREITO PROCESSUAL:Estrutura do Código Processo Civil, Processo de conhecimento, Jurisdição e 
Ação.Partes e Procuradores. Atos processuais, suspensão e extinção do processo.Antecipação de titula. 
Procedimento  sumário. Procedimento Ordinário.Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, 
espécie, suspensão e extinção,execução fiscal,execução de pré- executividade. Processo cautelar: 
disposições grais, arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, Produção antecipada de provas e 
atentado, Procedimento especial: Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obras Nova, Ação de 
Usurpação, Inventario e Partilha,Embargos de Terceiros e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações 
constitucionais: Ação Popular,mandado de segurança e ação civil publica. Processo penal: inquérito policial, 
instrução criminal nos crimes contra a Administração Publica e comunicabilidade de instancia. Organização 
da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: Rito Processual, Conciliação e 
Julgamento. Recursos na Justiça do trabalho. 8. DIREITO FINANCEIRO:Normas gerais de Direito 
Financeiro. Receita Despesa Publica. Orçamento. Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. DIREITO 
URBANO:Direito Urbanista: Conceito e Princípios Planejamento urbanístico. Parcelamento urbanístico. 
Restrições á propriedade privada. Limitações administrativas. Servidão administrativa. Desapropriação de 
controle. Licenciamento Estatuto das Cidades. 
 


