ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGOS NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA:
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário;
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em
português; Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de
formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: frase, oração e
período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e
verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual; Estilística: figuras de linguagem; Ortografia;
Pontuação.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares,
coisas ou eventos; Raciocínio verbal; Raciocínio seqüencial (seqüências lógicas); Raciocínio
Espacial e Raciocínio Temporal; Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e
organização em agrupamentos; Números Inteiros: Comparação, ordenação, seriação e
organização em agrupamentos, operações, situações problemas; Sistema de numeração decimal,
operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação);
Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos significados das
operações; Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas;
Proporcionalidade: noção de razão entre números, proporção entre duas ou mais razões e
grandezas, teorema fundamental da proporção; Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos,
número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano; Números
racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em
situações problemas; Sistema monetário brasileiro; Equações: Expressões algébricas, valor
numérico de uma expressão algébrica, equações de 1º e 2º graus, resolução de situações
problemas com equações e sistemas de equações de 1º e 2º graus; Geometria: Figuras planas,
sólidos geométricos e suas propriedades; Composição e decomposição de figuras planas e

espaciais, planificações; Medidas: Cálculos com unidades de medida de comprimento, massa,
superfície e capacidade; Perímetros, áreas e volumes; Tratamento da Informação: Leitura e
interpretação de dados em tabelas e gráficos; Média, moda e mediana; Semelhança: semelhança
de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II)
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A
sala de aula e a prática pedagógica: currículo escolar, planejamento e avaliação, interação
professor/aluno, recursos didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/96. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: concepção de criança, educar e cuidar,
perfil profissional do professor, objetivos gerais da educação infantil, instituição de educação
infantil/projeto educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental.
Desafios da Educação Brasileira: analfabetismo, evasão, repetência, qualidade de ensino.
Formação e valorização do professor. Educação inclusiva/Educação Especial. Gestão
Democrática da Educação. Evolução histórica da Educação Brasileira.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (MÉDICOS (TODOS), ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO,
CIRURGIÃO
DENTISTA,
ENFERMEIRO,
FARMACÊUTICO,
FISIOTERAPEUTA,
FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA E PSICÓLOGO)
SUS – princípios e diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde.
Legislação sobre controle social na saúde. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Leis Federais 8.080/90, 8.142/90 e 10.216/01.
Política Nacional de Humanização do SUS – Humaniza SUS.

PROCURADOR
Direito Constitucional: Do Poder Legislativo. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário. A Justiça
do Trabalho na Constituição Federal. Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Direito de Greve.
Mandado de Segurança. Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho. Causas trabalhistas
contra a União, os Estados e os Munuicípios e suas autarquias e empresas públicas. Direitos
trabalhistas assegurados na Constituição. Constituição, leis constitucionais e leis
complementares. A interpretação das normas constitucionais. Hierarquia das leis, a

inconstitucionalidade e o seu controle. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos e
Garantias implícitos. Normas constitucionais relativas a administração pública e aos servidores
públicos. Ordem econômica e financeira. Direito Administrativo: Administração pública: Conceito,
Administração Direta e Indireta. Agentes públicos. Órgãos públicos. Ato Administrativo: Conceito;
Classificação; Requisitos; Revogação. Vício do ato administrativo. Invalidade. Anulação.
Administração Direta e Indireta. Poderes da administração: Poder hierárquico; Poder disciplinar;
Poder regulamentar; Poder de política. Contrato Administrativo. Responsabilidade Civil de
Administração. Licitações - Leis nº 8.666/93 e no 8.883/94. Contratos Administrativos: conceito,
características, cláusulas exorbitantes, espécies. Licitação: conceito, princípios, modalidades,
procedimento. Registro de Preços. Pregão. Serviços Públicos: conceito, princípios, classificações,
remuneração, delegação de serviços: concessão e permissão. Servidores Públicos: cargo,
emprego e função pública. Concurso Público. Estabilidade. Aposentadoria. Responsabilidade.
Normas Constitucionais. Responsabilidade Patrimonial do Estado. Evolução. Tratamento
constitucional. Responsabilidade por atos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Direito
Tributário: Competência Tributária. Impostos: disposições gerais; imposto sobre o Patrimônio e a
Renda; Imposto sobre Serviços. Taxas: Conceito; Disposições gerais. Contribuições de Melhoria:
Conceito; Disposições gerais. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação
tributária. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeitos ativo e passivo; solidariedade; capacidade
tributária; domicílio tributário; responsabilidade tributária. Crédito tributário. Isenção e Imunidade.
Direito Penal – Dolo e culpa. Responsabilidade penal. Crimes contra a Administração Pública.
Crimes contra a Organização do Trabalho. Crimes de Abuso de Autoridade. Crimes contra a
Ordem Econômica e as Relações de Consumo e Economia Popular. Crimes previstos na lei de
licitação. Crimes contra o meio ambiente. Extinção da punibilidade. Direito Civil: Direito: Noção;
Direito Público e Privado; O problema da Unificação do Direito Privado. Direito das Coisas: posse
e propriedade; servidão e usufruto; hipoteca e penhor; Direito Civil - Conceito. Interpretação das
Normas Jurídicas: Função; Espécies; Métodos, Analogia, Princípios Gerais do Direito, Eqüidade.
Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço: Revogação; Irretroatividade; Direito adquirido. Domicílio e
Residência. Prescrição: Conceito; Prazo; Suspensão; Interrupção; Decadência. Pessoa Física:
Personalidade; Modificação; Capacidade. Pessoa Jurídica: Conceito; Categorias; As Fundações.
Bens. Ato Jurídico e fato jurídico. Negócio jurídico. Obrigações; Conceito; Obrigação de dar, fazer
e não fazer; Obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; Cláusula Penal.
Obrigações Líquidas e Ilíquidas. Da liquidação. Extinção das obrigações: Do pagamento - objeto
e prova, lugar e tempo de pagamento; Da mora; Compensação, novação, transação; O direito de
retenção. Contratos: Disposições gerais; Principais modalidades de contrato; Do imóvel ocupado
pelo empregado. Responsabilidade civil. Direito Comercial: Das Sociedades Comerciais:
Conceito; Personalidade Jurídica; Tipos. Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada;

Formação de seu nome; Limite de responsabilidade dos sócios; Poderes de gerência e sua
delegação; Posição dos Sócios dissidentes. Sociedades por Ações: Formação de capital; Limite
da responsabilidade dos acionistas; Órgãos societários. Sociedade Simples, Títulos de créditos,
Estabelecimento Comercial: Conceito; Elementos formadores; Principais teorias sobre a sua
natureza jurídica. Concordata e Falência: Concordata - noções; Falência - estado de fato e estado
de direito; Sentença declaratória de falência; termo legal de falência; Habilitação de credores; A
falência no Direito do Trabalho. Sociedades Simples. Títulos de crédito. Direito Processual Civil:
Mandado de Segurança. Da Jurisdição e da competência: Formas e Limites da jurisdição civil;
Competência internacional; Competência interna - em razão do valor e da matéria, competência
funcional e competência territorial; Modificações da competência. Da ação: Conceito; Ação e
pretensão; Ações de conhecimento, executivas e cautelares; Ação mandamental; Ação
declaratória e declaratória incidental; Condições da Ação. Do Processo: Natureza jurídica;
Processo e Procedimento; Formação, extinção e suspensão do processo; Pressupostos
Processuais; Princípios Fundamentais; Conceito de Mérito. Do Pedido: Petição inicial - requisitos
e vícios; Pedido determinado, genérico e alternativo. Cumulação de pedidos; Interpretação e
alteração do pedido. Da resposta do Réu: Contestação, exceção e reconvenção. A carência de
ação. Litispendência, conexão e continência de causa; Exceções processuais -incompetência,
impedimento e suspeição; Reconvenção; Revelia. Recursos. Ação Popular e Ação Civil Pública.
Tutela Antecipada e Tutela Específica. Previdência Social: Benefícios e Contrato de Trabalho:
quanto ao “auxílio-doença” e sua complementação pelo empregador; idem, quanto à
aposentadoria. Aposentadoria-Modalidade e seus efeitos no contrato de trabalho; Saláriomaternidade; Salário família; Infortúnios do trabalho.
ASSISTENTE SOCIAL:
História do Serviço Social. A Questão Social e suas Expressões no Brasil Contemporâneo. O
Serviço Social na Contemporaneidade. As Políticas Sociais na Atualidade. O projeto ético-político
do profissional de Serviço Social: ética e legislação profissional. A Política de Saúde e a
Seguridade Social. Avaliação de políticas sociais. 9. Lei Orgânica da Saúde. Sistema Único de
Saúde – SUS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Portaria nº 399/GM de
22/02/2006 (Pactos pela Vida, em defesa do SUS). Interdisciplinaridade A Prática do Serviço
Social na Instituição Hospitalar. A prática de Serviço Social no âmbito da Saúde Pública. Política
Nacional de Atenção Básica para o programa de saúde da família. SUS – princípios e diretrizes.
Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Legislação sobre controle
social na saúde. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde:
conceitos básicos. Leis Federais 8.080/90, 8.142/90 e 10.216/01. Política Nacional de
Humanização do SUS – Humaniza SUS.

BIÓLOGO
Vida e saúde: noções de Microbiologia e de Parasitologia; doenças de alta incidência e surtos
epidemiológicos causadas por vírus, bactérias, protozoários e helmintos; higiene e saúde;
doenças sexualmente transmissíveis; condições de saúde do brasileiro; Ecologia, biodiversidade
e saúde; ações antrópicas e poluição ambiental. Biologia celular e Genética: Citologia, estrutura
da célula (membranas, transporte através de membranas); citoplasma e núcleo; síntese de
macromoléculas, função e diferenciação celular; noções de imunologia (anticorpos, vacinação,
imunização); noções de Genética e reprodução humana; divisão celular: cromossomas, código
genético, genoma; ácidos nucléicos, hereditariedade e Leis de Mendel; Embriologia, fisiologia e
anatomia dos aparelhos reprodutores feminino e masculino; métodos anticoncepcionais, métodos
de inseminação. Clonagem e células–tronco. Anatomia, Histologia e Fisiologia Humanas:
Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular e secretor; funções vitais
(nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção, funções do sistema endócrino e do sistema
nervoso (central e periférico, componentes sensoriais e motores); Anatomia dos órgãos e
sistemas. Bioquímica e Farmacologia: Química celular: substâncias orgânicas, enzimas,
bioquímica da célula, vitaminas (doenças carenciais); metabolismo energético; doenças do
metabolismo; doenças do príon; noções de farmacologia e terapêutica.
CIRURGIÃO DENTISTA
Conhecimentos Específicos: Cirurgia Oral: instrumental básico, técnica cirúrgica, incisões,
anatomia topográfica, reparação tecidual, avaliação do estado de saúde do paciente, princípios
de assepsia, princípios de exodontias não complicadas, princípios de exodontias complicadas,
medicação pré-operatória; cuidados pós-operatórios, complicações cirúrgicas (hemorragia, dor,
trismo, infecção, etc.). Infecção e processos infecciosos. Fístulas e comunicações com seios
maxilares, glândulas salivares. Patologia Oral e Maxilofacial: métodos de biópsias, características
e métodos de estudo anátomo-patológico, diagnósticos diferenciais, características clínicas e
radiográficas das lesões, métodos de tratamento, abordagem cirúrgica, acompanhamento de
longo prazo. Traumatologia Facial: trauma facial, fraturas de maxilla, mandíbula, complexo
zigomático-orbital e de terço-médio de face, tratamento de tecidos moles, enxertias ósseas e de
tecido mole, princípios de estabilização maxilo-mandibular, métodos de osteossínteses,
metodologia AO-ASIF. Tratamento emergencial do poli-traumatizado, avaliação inicial do trauma,
seqüência de tratamento, indicação cirúrgica, momento cirúrgico, exames diagnósticos,
interpretação radiográfica, anatomia topográfica da face. Tratamento de seqüelas de trauma ou
tumores, reconstrução facial, materiais de inclusão, fixação rígida, efeitos musculares e na ATM,
pacientes em fase de crescimento, pacientes adultos, seqüência cirúrgica, Disfunções da ATM:
anatomia da ATM, etiopatologia das desordens têmporomandibulares (DTM). Cirurgias
articulares. Luxação recidivante. Tratamento clínico e cirúrgico da ATM. Exames de imagem.

Odontologia hospitalar: condução dos pacientes em âmbito hospitalar, inter-relacionamento com
outras especialidades médicas, atendimento de urgência em pronto socorro (PS), exames
laboratoriais, exames de imagem, saúde oral em relação aos diversos aparelhos do organismo,
infecções de origem dental, pacientes especiais (diabéticos, cardíacos, transplantados,
hepatopatas, em programação cirúrgica, etc.). Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF.
Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e atendimento ao público
usuário.
ENFERMEIRO
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional; ética em enfermagem;
procedimentos técnicos na assistência de enfermagem; práticas educativas do enfermeiro para a
equipe e clientes; legislação e controle da infecção hospitalar. Administração dos serviços de
enfermagem: competências do enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública. Política Nacional de
Saúde - Programas do Ministério da Saúde: atuação do enfermeiro nas ações dos programas de
imunização (PNI), da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, de DST e AIDS, de
hanseníase, de pneumologia sanitária (Tuberculose), de hipertensão arterial e diabetes mellitus,
saúde mental. Atuação do enfermeiro na assistência de enfermagem às crianças, adolescentes,
adultos e idosos: com intercorrências clínicas e de urgência e emergência; portadores de doenças
transmissíveis; com distúrbios mentais; em situação cirúrgica, no pré, trans e pós-operatório e nas
emergências. Atuação do enfermeiro na assistência à mulher: no planejamento familiar e prénatal; na gestação, parto, puerpério; nas afecções ginecológicas clínicas e cirúrgicas. Assistência
integral à saúde do recém-nascido: nos cuidados imediatos e mediatos pós-parto, nas
intercorrências clínicas e cirúrgicas. Políticas públicas de saúde: Lei orgânica de saúde a partir da
Constituição de 1988 – SUS; bases epidemiológicas da saúde pública.
FARMACÊUTICO
Ética profissional: Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução Nº 418/04 do CFF), e
Resolução 431/05 do CFF; Legislação: Lei Nº 8666/93 do Poder Executivo. Resolução Nº300/97
do CFF. Portaria Nº 344/98 da SVS/MS. RDC Nº 33/00 da ANVISA/MS. RDC Nº 307/02 da
ANVISA/MS. RDC Nº 33/03 da ANVISA/MS. RDC Nº35/03 da ANVISA/MS. Portaria Nº 272/98 da
SVS/MS e Resolução Nº 288/96 do CFF; Cálculos farmacêuticos; Fundamentos básicos utilizados
nas operações analíticas: volumétricas, espectrofotométricas, gravimétricas e cromatografia.
Medicamento Genérico: introdução, definição, credibilidade e qualidade, prescrição, dispensação
e mercado brasileiro de genéricos; Epidemiologia: conceito, importância da epidemiologia, historia
natural, prevenção de doenças, imunização, endemias, epidemias, doenças transmissíveis e
modos de transmissão e doenças não transmissíveis; Procedimentos básicos em microbiologia
para controle da infecção hospitalar. Política Nacional de Medicamentos: Diretrizes e Prioridades;

Farmacoepidemiologia: Estudos de utilização de medicamentos, farmacovigilância e
farmacoeconomia; Cálculos farmacotécnicos, diluição, estabilidade, acondicionamento e
incompatibilidade de medicamentos; Princípios básicos da farmacologia: Absorção,
biodisponibilidade, distribuição, biotransformação e excreção das drogas, mecanismos gerais de
ações dos fármacos, interações droga-droga e reações adversas às drogas; Drogas
cardiovasculares e renais; Drogas que atuam no sistema nervoso central; Drogas endócrinas;
Drogas antiinflamatórias não esteróides e corticosteróides; Agentes Antibióticos e
quimioterápicos; Toxicologia: estudo toxicológico dos principais medicamentos provocadores de
intoxicações (psicofármacos, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatórios, antieméticos,
antihistamínicos, antitussígenos, broncodilatadores e descongestionantes nasais). Conceitos
básicos e estudo toxicológico das principais drogas estimulantes, depressoras e perturbadoras do
SNC; Farmácia Hospitalar: conceito, objetivos e sistemas de distribuição de medicamentos
(coletivo, por prescrição individual e por dose unitária); Assistência Farmacêutica no SUS e Setor
Farmacêutico no Brasil; Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção, programação, aquisição,
armazenamento e distribuição medicamentos; Dispensação ambulatorial e Atenção Farmacêutica
Gerenciamento da Assistência Farmacêutica: bases conceituais, planejamento, desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação das ações.
FISIOTERAPEUTA
Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Neurológicos, Músculo-Esquelético, Cardiovascular e
Respiratório; Principais patologias ortopédicas, reumáticas e neurológicas; Avaliação fisioterápica:
exame de membros superiores, inferiores e coluna vertebral, exame da marcha, teste muscular,
exame sensitivo - motor e reflexos; Reeducação Motora; Reabilitação; Próteses e órteses;
Eletroterapia; Termoterapia; Hidroterapia; Radiações; Cuidados com o paciente restrito ao leito;
Cuidados
com
pacientes
em
ventilação
mecânica.
Conhecimentos
Específicos
(Fonoaudiólogo)Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do
desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação,
terapia. Definição, etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios articulatórios,
desvios fonéticos e fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da
linguagem - definição, etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento
da linguagem, dislexia, dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do
processamento auditivo; a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e
fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respostas em
bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de audiometria tonal
e imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do
processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção precoce da
deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, potenciais

evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: definição, objetivos e critérios de
indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: tipos e
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da
criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância;
tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência auditiva: diferentes abordagens e
métodos.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da
linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição,
etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e
fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem definição, etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem,
dislexia, dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento
auditivo; a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da
audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês de 0
a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de audiometria tonal e
imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do
processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção precoce da
deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, potenciais
evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: definição, objetivos e critérios de
indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: tipos e
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da
criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância;
tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência auditiva: diferentes abordagens e
métodos.
NUTRICIONISTA
Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes
e micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação Nutricional: Indicadores
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas
gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição e Obesidade. Nutrição
Maternoinfantil. Nutrição do Idoso. Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de
alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica Dietética: planejamento e

aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparação e preparo. Administração de Serviços de
Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. Legislação de
alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação
nutricional complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Legislação Profissional. Alimentação saudável: princípios, atributos e diretrizes para a população
brasileira. Bases epidemiológicas e científicas das diretrizes nacionais. Legislação profissional.
PSICÓLOGO
Psicologia do Desenvolvimento: Desenvolvimento emocional e social na infância. Psicologia
Social: a psicologia e sua influencia sobre as práticas e sobre as outras áreas do conhecimento.
Inteligência: concepções de inteligência e os testes de inteligência. Introdução à psicologia:
perspectivas históricas; o lugar da psicologia na ciência (influencias filosóficas e fisiológicas);
teorias e sistemas contemporâneos em psicologia. Processos de aprendizagem comportamental.
Motivação: os diversos tipos de motivação. Psicologia Hospitalar: tarefa do psicólogo na
instituição hospitalar; formação do psicólogo para atuação em hospitais. Psicanálise: principais
conceitos em psicanálise; metapsicologia freudiana; interpretação dos sonhos; distinção
anatômica entre os sexos. Noções de Psicodinâmica. Principais conceitos da Psicanálise.
Considerações sobre a Reabilitação Psicossocial. Políticas de Saúde Mental e as ações dos
Psicólogos nos dispositivos públicos. Clínica, Instituição e Ordem Pública. Psicologia, Saúde e
Sociedade. O trabalho multidisciplinar e as redes de cuidado à população excluída socialmente.
Ética profissional. Psicologia como profissão: Responsabilidades do Psicólogo. Procedimentos
aplicados à atuação profissional. Psicologia escolar e principais concepções de desenvolvimento
e aprendizagem: ambientalista/comportamental, humanista, psicanalítica, interacionista e sócio
histórica. Prática profissional do psicólogo em contextos educativos. Psicopedagogia. Processo
de desenvolvimento e suas etapas. Processo Grupal e teoria do Vínculo.
MÉDICO ANGIOLOGSTA
Hemostasia e trombose; Distúrbios da coagulação sanguínea; Hemotransfusões;
Anatomofisiologia do sistema venoso; Anatomofisiologia do sistema arterial; Semiologia vascular;
Exames não invasivos em cirurgia vascular; Angiografias; Princípios básicos de hemodinâmica;
Arteriosclerose e aterosclerose; Arterites; Síndromes isquêmicas agudas e crônicas;
Traumatismos vasculares; Aneurismas; Dissecção aguda de aorta; Pseudoaneurisma; Fístula
arteriovenosas; Ateroembolismos e microtromboembolismos; Casaugia e distrofia simpática
reflexa; Síndrome do desfiladeiro cervicotorácico; Insuficiência vascular cerebral; Angiodisplasias;
Hemangiomas; Hipertensão renovascular; Isquemia mesentérica; Pé diabético; Síndrome
compartimental; Insuficiência venosa crônica; Varizes dos membros inferiores; Ùlceras varicosas;

Síndrome pós-trombotica; Trombose venosa profunda; Tromboembolismo pulmonar;
Anticoagulantes; Fibrinóliticos; Antiadesivos plaquetários; Vasodilatadores periféricos;
Fasciotomias; Amputações.

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Fatores de risco de doenças cardiovasculares; fatores de risco, estilo de vida e doenças
cardiovasculares; fatores de risco para doença arterial coronariana em crianças e adolescentes;
fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos; dislipidemias; lipoproteína (a) e
aterosclerose; proteína c-reativa e doença arterial coronariana; obesidade associada à
hipertensão arterial como fator de risco de doenças cardiovasculares; diabetes e doenças
cardiovasculares; resistência à insulina e doenças cardiovasculares; medicamentos e sistema
cardiovascular; drogas ilícitas e coração; desnutrição e doenças cardiovasculares; doença
aterosclerótica coronariana sem os fatores de risco tradicionais; insuficiência cardíaca; arritmias;
disfunção autonômica cardíaca; síncope cardiovascular; parada cardiorrespiratória; morte súbita;
cardiopatias congênitas; hipertensão arterial e hipotensão arterial; emergências hipertensivas;
doença arterial coronariana; febre reumática e valvopatias, miocardites e cardiomiopatias;
endocardites, endomiocardiofibrose e trombose intracavitária; doenças do pericárdio; o coração e
os outros órgãos e sistemas; o coração e os pulmões – embolia pulmonar, hipertensão pulmonar
e congestão pulmonar; doenças sistêmicas e o coração; doenças da aorta e das carótidas.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação e testes diagnósticos.
Doenças Hematológicas; Doenças Pulmonares; Doenças Cardiovasculares; Doenças Renais;
Doenças Gastrointestinais; Doenças do fígado e das vias biliares; Doenças Pancreáticas;
Doenças Reumatológicas; Doenças Endócrinas; Doenças Neurológicas; Doenças Psiquiátricas;
Doenças Oncológicas; Doenças Infecciosas e parasitárias. Eletrocardiografia; Distúrbios
hidroeletrolíticos; Distúrbios ácido-base Traumatismos de crânio e coluna vertebral; Aids;
Hemocromatose e doença de Wilson; Icterícia.

MÉDICO DERMATO SANITÁRO

Código de Ética Médica; Anatomia e fisiologia da pele. Imunopatologia cutânea. Histopatologia
das doenças de pele. Dermatoses eczematosas. Dermatoses eritemato-pápulo- escamosas.
Dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen.
Púrpuras. Pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática.
Dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, DuhringBrock, dermatose linear por IgA, herpes
gestationes, impetigo herpertiforme. Acnes. Micoses. Dermatoses ulcerosas. Doenças do tecido
conjuntivo. Infecções bacterianas da pele. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Micoses
superficiais. Micoses profundas. Dermatoviroses. Escabioses e outras dermatoses parasitárias.
Dermatoses metabólicas. Reações de hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens
Jonhson, Lyell. Dermatoses congênitas e hereditárias. Tumores da pele. Linformas e outros
processos malígnos. Terapêutica tópica das dermatoses. Cirurgia dermatológica. Leishmaniose.
M. Hansen. Aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura.
Terapêutica sistêmica das dermatoses. Manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Sistema
de Informação da Atenção Básica. Noções Básicas de Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica.
Epidemiologia das Doenças Transmissíveis. Promoção a Saúde.

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição
das lesões, métodos diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite
seborréica, eczema numular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de
estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite,
furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, eritrasma, hanseníase,
leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por dermatófitos, infecções por
leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose, pediculose, larva
migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das
Glândulas sebáceas: acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da
barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano;
Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, eritema
polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e vulgar;
Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por

pressão; Alterações da pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação
inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores benignos:
nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica,
dermatofibroma, queratoacantoma, quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular,
carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi.

MÉDICO DO TRABALHO

Código de Ética Médica; Bioestatística; Epidemiologia; Sistemas imunitário e suas doenças;
Moléstias infecciosas; Sistema nervoso e suas doenças; Sistema respiratório e suas doenças;
Sistema cardiovascular e suas doenças; Sistema geniturinário e suas doenças; Sistema digestivo
e suas doenças; Doenças hematológicas e hematopoiéticas; Ortopedia e traumatologia;
Distúrbios nutricionais; Metabolismo e suas doenças; Sistema endócrino e suas doenças;
Genética e noções de doenças hereditárias; Dermatologia; Psiquismo e suas doenças; Saúde do
trabalhador; Estatística aplicada em medicina do trabalho; Acidentes do trabalho: definições e
prevenção; Saneamento ambiental; Legislação acidentária; Legislação de saúde e segurança do
trabalho; Previdência Social: funcionamento e legislação; Fisiologia do trabalho (visão, audição,
metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular); Atividade e
carga de trabalho; Atividade física e riscos à saúde; Trabalho sob pressão temporal e riscos à
saúde; Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde, noções de cronobiologia, novas
tecnologias, automação e riscos à saúde; Agentes físicos e riscos à saúde; Agentes químicos e
riscos à saúde; Noções de toxicologia; Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (inclusive
com relação ao álcool e às drogas); Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho; Riscos
ligados a setores de atividade com especial atenção à condução de veículos; A Avaliação e
controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho; Acompanhamento médico de portadores de
doenças crônicas em medicina do trabalho; Funcionamento de um serviço de medicina e
segurança do trabalho em empresas; Ergonomia e melhoria das condições de trabalho;
Conhecimento sobre etiologia das DORTs e sobre fatores estressantes em ambiente de trabalho;
Ética em Medicina do Trabalho; Fisiologia do trabalho; Fiscalização do trabalho.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Código de Ética Médica; Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do
metabolismo lipídico. Doenças do armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos
aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina e da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. Doença de
Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do
magnésio. Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo. Proteinoselipóidica. Síndrome de Werner.
Síndromes associadas ao Hipogonadismo e anormalidades congênitas. Endorfínas e Encefalinas.
Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos. Hipófise anterior. Hipófise posterior. A pineal.
A tireóide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas paratireoides.
Distúrbios poliglandulares. A medula supra-renal e o sistema nervoso simpático. Síndrome
carcinóide.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Código de Ética Médica; Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e
duodeno: gastrite; úlcera péptica gastroduodenal; hemorragia digestiva alta, tumores; intestino
delgado: má absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias
crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos, tumores; intestino grosso: diarréia,
constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença
de CROHN, parasitores intestinais, tumores: fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado,
hepatites por vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia
hepática, tumores; vias biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; pâncreas:
pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores; outras afecções do aparelho
digestivo: esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; hormônios gastrointestinais;
suporte nutricional em gastroenterologia; imunologia do aparelho digestivo; distúrbios funcionais
do aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável; diagnose em gastroenterologia: endoscopia,
biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas funcionais: balanço de gorduras, teste de
Schiling, teste da dxilose, testes respiratórios.
MÉDICO GERIATRA
Código de Ética Médica; O Processo de Envelhecimento – Parâmetros – Aspectos físicos e
biológicos do envelhecimento. Evolução e involução - as idades da vida. Normas Bioquimícas –
Mudanças fisiológicas e patológicas. Geriatria e Gerontologia – Mudanças patológicas
irreversíveis. Distúrbios genéticos e envelhecimento. Doenças assintomáticas. Fatores Genéticos
da Longevidade – Fatores genéticos da doença. Doença do metabolismo. Aspectos Psicológicos

do Envelhecimento – Idade e Envelhecimento. Aprendizagem e memória. Sensação e percepção.
Comportamento psicomotor. Personalidade – Motivação. Relacionamento com pessoas idosas
doentes. Doenças do Envelhecimento – Arteriosclerose e suas consequências – Hipertensão
arterial no paciente idoso. O coração senil. Arritmias cardíacas – Valvulopatias – Coração
pulmonar crônico. Endocardite bacteriana – Cardiopatias infecciosas – Insuficiência cardíaca –
Tuberculose – Cardinoma bronco-pulmonar – Tromboembolismo pulmonar. Alterações
Musculares e Articulares – Debilidade muscular – Câmbras – Polialgia reumática. Osteoartrite
degenerativa. Reumatismo poliarticular deformante. Artropatia gotosa – Artrite infecciosa.
Artropatite neuropática. Colagenoses para-reumáticas. Doenças da Nutrição – Necessidade
calórica – Metabolismo dos hidratos de carbono – Proteínas e lipídios. Obesidade e subnutrição.
Doenças do metabolismo. Diabete. Gota. Alterações do Sistema Nervoso – Doenças do
envelhecimento arterial. Arteriopatias cerebrais. Parkionismo. Doença de Parkinson. Demência
senil. Coréa – Infecções do sistema nervoso. Herpes Zoster. Síndrome de Hakim. Transtronos
mentais do idoso. Meningo encefalites – Hematomas. Doenças do Aparelho Digestivo –
Mudanças etárias anatomofisiológicas. Esôfago – Disfagia – Refluxo gastro-esofágico. Hérnia de
hiato – Câncer – Gastrite artrófica crônica – Úlcera e câncer gástrico. Síndrome de má absorção.
Divertículo duodenal – Constipação e diarréia. Incontenência fecal. Diverticulose. Câncer do
cólon. Apendicite aguda. Obstrução intestinal. Sídromehemorroidária.Prolapso retal. Fígado e vias
biliares – Icterícia – Hepatopatia congestiva. Hepatite – Cirrose – Tumor do fígado e outars
infecções hepáticas. Litíase e carcinoma das vias biliares – Pâncreas: pancreatite aguda e
crônica – Tumores do pâncreas. Doenças do Sangue – Modificações etárias do quadro
sanguíneo. Anemias – policitemias. Leucemias – Doença de Hodkin. Mieloma múltiplo – Doença
de Waldenstron. Doenças hemorrágicas – Púrpura e coagulopatias. Doenças das Vias Urinárias –
Mudanças anatomofisiológicas. Nefropatias – Pielonefrites – Litíase e outras nefropatias.
Doenças da bexiga – Incontinência urinária – Câncer – Lesões da próstata e uretra. Adenoma e
câncer da próstata. Lasão da bolsa escrotal e seu conteúdo. Modificações do Aparelho Locomotor
– Alterações etárias – Osteoporose – Fraturas no idoso. Fratura no colo do fêmur. Roturas
tendinosas. Doenças de paget. Outras condições ortopédicas – Bursistes – Calosidades.
Tumores primários dos ossos. Espondilartrose. Hérnia de disco.Escolioses – Lordoses.
Modificações Etárias dos Olhos – Pálpebra – Presbiopia. Catarata. Modificações internas – Corpo
Vítreo. Retina e coróide. Glaucoma. Degeneração macular senil. Modificações
Otorrinolaringológicas – Perturbações auditivas. Ruídos. Vertigens. Distúrbios nasais e das
cordas vocais. Síndrome de Costen – Disacusias. Disartrias. A Sexualidade nos Idosos – Efeito
das drogas no comportamento sexual. Transformações etárias. Doença das glândulas endócrinas
– Hipo e Hipertireoidismo. Modificações anatmoclínicas do aparelho genital feminino. Alergias no
Idoso – Reação e sensibilidade do idoso à terapêutica. Dosagem medicamentosas no tratamento

do idoso. Principais emergências no paciente idoso. Aspectos Dermatológicos do Idoso – Prurido
e queratose senil. Lesões pigmentares – Verrugas e polipos. Epiteliomas – Úlcera de decúbito.
Relações Médico-paciente – Sua importância em geriatria. O idoso na comunidade. Atitude da
comunidade em relação ao idoso e à doença crônica.

MÉDICO GINECOLOGISTA
Código de Ética Médica; Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia.
Fisioloigia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal.
Climatério. Amenorréias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados interssexuais.
Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama.
Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo uterino.
Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna de mama.
Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia maligna de
corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências
ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos e médico - legais em ginecologia.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
Código de Ética Médica; Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos;
Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias.
Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria; Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras.
Empiema pleural. Derrames pleurais; Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses; Actinomicose e
Nocardias e infecções fúngicas; Endocardite. Pericardite Gastroenterocolites infecciosas e virais.
Hepatite por vírus; Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue; Varicela; Sarampo;
Rubéola; Escarlatina; Caxumba; Coqueluche; Herpes simples e zoster; Esquistossomose;
filariose; paraitoses por helmintos e rotozoários; Imunizações; Doenças sexualmente
transmissíveis; Controle de infecções hospitalares; Síndrome da Imunodeficiência adquirida;
Cólera. Raiva. Malária; Antibióticos e antivirais.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Código de Ética Médica; Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia
neurológica. Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. Cefaléias. Demências e
transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado

de consciência. Transtornos do movimento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema
nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso
periférico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias.
Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas.
Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e
interpretação
de:
eletroencefalograma,
eletroneuromiografia,
líquidocefalorraqueano,
neuroimagem, potenciais evocados.

MÉDICO NEUROPEDIATRA

Código de Ética Médica; Acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos; Acidentes vasculares
cerebrais isquêmicos; Hidrocefalia; Meningomielocele; Traumatismo cranioencefálico;
Traumatismo raquimedular; Hipertensão intracraniana; Tumores de baixo grau; Tumores da fossa
posterior; Tumores da hipófise. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e
sintomas mais freqüentes na criança. Distúrbios do sono da criança. Convulsões na criança.
Neurotoxoplasmose. Neurocisticercose. Paralisia Cerebral.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Código de Ética Médica; Exame subjetivo do olho. Exame objetivo do olho. Refração ocular.
Vícios de refração. Diagnóstico dos Vícios de refração. Correção dos Vícios de refração.
Perturbações de Motilidade Ocular (forias e tropias). Traumatismos oculares. Afecções do
cristalino. Glaucoma. Afecções da Córeo-retina, nervo-óptico e vias ópticas. Afecções do
Segmento Anterior. Oftalmologia Sanitária. Prevenção da Cegueira. Higiene Visual do Trabalho.
Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde. Manifestações oculares
das doenças sistêmicas.

MÉDICO ORTOPEDISTA

Código de Ética Médica; Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da
coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações. - Expostas. - Fechadas. Retardo de
consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. Descolocamentos
epifisários. Artrose. Osteocondrites. - Necrose ósseas. Osteomielite. - Artrite e Séptica.
Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores
ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite e seqüelas. Escoliose-cifose. Lesões
de nervos periféricos. Lombalgia. - Hérnia de disco intervertebral. - Espondilolistose. Traumatismo
do membro superior e inferior. Avaliação primária e secundária do traumatizado. Atendimento
inicial ao politraumatizado.

MÉDICO OTORRINO

Código de Ética Médica; Código de Ética Médica; Doenças das fossas nasais e cavidades
paranasais: Anatomia, fisiologia e propedêutica das fossas nasais; Rinites agudas e crônicas;
Viroses das vias respiratórias; Alterações do olfato; Rinites específicas; Granulomatoses nasais;
Anatomia e fisiologia dos seios paranasais; Diagnósticos por imagens; Sinusites agudas e
crônicas; Correlações sistêmicas das sinusites; Complicações das sinusites; Imunologia
elementar; Manifestações alérgicas nasossinusais; Rinite vasomotora; Neurectomia do Vidiano;
Corpos estranhos; Malformação do septo nasal; Septoplastias; Ronco e síndrome de apnéia do
sono; Rinoplasia estética; Blastomas nasais e paranasais.Doenças da Faringe: Anatomia,
fisiologia e propedêutica; Anginas; Infecção focal; Patologia imunológica da faringe;
Imunodeficiência; AIDS; Problema das amígdalas e vegetações adenóides; Blastomas da
faringe.Doenças da Laringe: Anatomia e fisiologia; Laringites agudas e crônicas; Malformações
congênitas; Fendas glóticas; Paralisias laríngeas; Noções de foniatria; A voz humana; Blastomas
benignos de laringe; Câncer de laringe; Laringectomia total simples; Esvaziamentos cervicais
(indicações e técnicas); Microcirurgia endolaríngea; Indicações de traqueostomia. Doenças do
Sistema Auditivo: Anatomia e fisiologia da audição; Fisiologia vestibular; Semiologia da audição;
Impedanciometria, Audiometria eletroencefálica; Otoemissões; Patologia do ouvido externo;
Otites médias agudas; otites médias crônicas; Timpanoplastias; Otites médias serosa/secretora;

Complicações das otites médias; Paralisia facial endotemporal; Paralisia de Bell; Fraturas do osso
temporal; surdez infantil; Trauma sonoro; Labirintopatias vasculares e metabólicas; Surdez súbita;
Cirurgia funcional das malformações congênitas dos ouvidos; Próteses auditivas; Otosclerose tratamento cirúrgico; Doenças de Méniere; Outras causas de vertigem; Neuroma do acústico;
Otoneurocirurgia - indicações. Antibióticoterapia em Otorrinolaringologia.

MÉDICO PEDIATRA
Código de Ética Médica; Epidemiologia em saúde da criança; Diagnóstico de saúde da população
infantil de uma comunidade; Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúdepopulação; Assistência farmacêutica; Planejamento e execução de programas de atenção à
saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento materno); Relação médicofamília-criança; Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria:
alimentação da criança; crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor; Dificuldades
escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo;Saúde bucal; Aspectos da gestação, parto e
cuidados com o recém-nascido; Patologias do aparelho digestivo; Doenças infecto-contagiosas e
parasitárias em pediatria; Doenças respiratórias agudas e crônicas; Patologias do trato urinário;
Anemias; Patologias cardíacas; Afecções cirúrgicas comuns da infância; Problemas
dermatológicos na infância; Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do
adolescente.
MÉDICO PSIQUIATRA
Código de Ética Médica; Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes
Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de
comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos
esquizotípicos e delirantes; transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados
ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas
e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental;
transtornos do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com
início usualmente ocorrendo na infância e adolescência; transtorno mental não especificado.
Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção.
Organização da atenção em saúde mental.

MÉDICO TISIOLOGISTA
Código de Ética Médica;Epidemiologia da tuberculose. Imunopatogenia da tuberculose. Métodos
diagnósticos bacteriológicos: aplicações e limitações. A prova tuberculínica: aplicabildade e
limitações. Exames complementares para o diagnóstico da tuberculose: indicações e limitações.
Características clínicas e radiológicas da tuberculose pulmonar do adulto e da criança.
Diagnóstico de certeza e de probabilidade da tuberculose pulmonar no adulto e na criança.
Tuberculose extra-pulmonar: suas características clínicas, radiológicas, bacteriológicas,
anatomopatológicas, suas peculiaridades e dificuldades diagnósticas. Diagnóstico de certeza e de
probabilidade de tuberculose pleuropulmonar. Abordagens diagnósticas das outras formas da
tuberculose extra-pulmonar. Tuberculose em situações especiais: pacientes co-infectados com o
HIV, imunossuprimido não infectado pelo HIV, diabéticos, gestantes, insuficiência renal, idosos.
Tratamento clínico da tuberculose: as bases da quimioterapia anti-tuberculose, fármacos
utilizadas, esquemas propostos, reações adversas, conduta nos casos de intolerância ou na
falência medicamentosa. Tratamento em situações especiais: portadores do HIV, hepatopatas,
nefropatas e diabéticos. Controle de tratamento e encerramento dos casos. Abandono ao
tratamento: fatores associados, implicações, abordagens. Terapia supervisionada: metodologia,
esquemas. Tratamento cirúrgico da tuberculose. Principais complicações encontradas na
tuberculose pulmonar residual. Tuberculose resistente: definições, critérios de suspeição,
confirmação laboratorial e conduta. Tratamento da tuberculose latente (quimioprofilaxia):
indicações. Manejo dos contatos intra-domiciliares. Abordagem dos profissionais de saúde.
Tratamento preventivo: esquemas e efetividade. Vacinação BCG: indicações e limitações.
Medidas de controle ocupacional. Tuberculose em hospitais: abordagens, critérios para
manutenção da internação, diretrizes para o seu controle. Indicadores para avaliação,
planejamento e re-orientação de ações de vigilância.
MÉDICO UROLOGISTA
Código de Ética Médica; Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário.
Propedêutica urológica. Litiase e infecções do trato geniturinário. Traumatismo do sistema
geniturinário. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; prevenção e diagnóstico
precoce dos tumores do aparelho genital masculino; bexiga neurogênica. Doenças vasculares do
aparelho geniturinário. Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas dos testículos.
Urgências do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil;
infertilidade. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica - transplante renal.
Tratamento clínico e cirúrgico da incontinência urinária. Tratamento clínico da insuficiência renal.
Fisiopatologia da obstrução Urinária. Infecção do trato geniturinário. Hiperplasia nodular da
próstata. Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das adrenais. Uropediatria.

ORIENTADOR EDUCACIONAL
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96;Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação acional;Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério; Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais.Função do orientador educacional

ORIENTADOR PEDAGÓGICO
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação);
Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério.
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador.
Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e
alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da
sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento.
Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de
ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Função
do orientador pedagógico

PSICOPEDAGOGO
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Psicopedagogia como área
de atuação, de conhecimento e de pesquisa. Objeto de estudo e âmbito de atuação da
Psicopedagogia. Bases teóricas e organização interdisciplinar. Fundamentos da prática:
diferentes abordagens, diferentes estilos do ensinar e do aprender. Ética do trabalho
psicopedagógico. Fundamentos da epistemologia genética e seus estágios de desenvolvimento.
Teoria construtivista de Vigotsky. Problemas de aprendizagem na escola. Fracasso escolar e
suas implicações para a psicopedagogia. A função do psicopedagogo como agente na prática
educativa e em equipes interdisciplinares. Psicogênese da língua escrita.
SUPERVISOR ESCOLAR
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Papel od supervisor educacional.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da
linguagem. Patologias da voz: disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição,
etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e
fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem definição, etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem,
dislexia, dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento
auditivo; a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da
audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês de 0
a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de audiometria tonal e
imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do
processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção precoce da
deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, potenciais
evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: definição, objetivos e critérios de
indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: tipos e
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da
criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância;
tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência auditiva: diferentes abordagens e
métodos.
NUTRICIONISTA
Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de macronutrientes
e micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação Nutricional: Indicadores
antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia e patologia dos sistemas
gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição e Obesidade. Nutrição
Maternoinfantil. Nutrição do Idoso. Alimentos: propriedades físico-químicas; tecnologia de
alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica Dietética: planejamento e
aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparação e preparo. Administração de Serviços de
Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos. Legislação de
alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional obrigatória, informação
nutricional complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Legislação Profissional. Alimentação saudável: princípios, atributos e diretrizes para a população
brasileira. Bases epidemiológicas e científicas das diretrizes nacionais. Legislação profissional.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – CIÊNCIAS
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino
de Ciências: evolução e contextualização na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as
questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre
os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que
regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas
adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo humano
como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas,
desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos
teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações
químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - ED. ARTÍSTICA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento

humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e
prática; teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino das artes no
Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua
recepção; artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na
contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da
linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão
interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação;
estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar,
contextualizar. As danças como manifestações culturais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EDUCAÇÃO FÍSICA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Dimensões históricas da Educação Física.
Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as
interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as
questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; corpo, sociedade e a construção
da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física;
socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo da Educação
Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física
na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação
na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação
didático – pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – GEOGRAFIA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Espaço e Sociedade. Modelos em Geografia. A
organização espacial.
Evolução do pensamento geográfico.
Sistemas de informações
geográficas. Geo processamento e mapas. Espaço Brasileiro: Caracterização, ocupação,
formação da sociedade; divisões regionais; o nordeste destacando a Bahia – sua localização,
atividades econômicas organização do espaço. Dinâmica da natureza: Dinâmica interna e
externa. A teoria das placas tectônicas. Estrutura geológica e relevo do Brasil. A formação do
solo e sua degradação. Dinâmica atmosférica – camadas, fenômenos meteorológicos, fatores e
tipos de clima. Climas do Brasil. A hidrosfera – águas oceânicas e continentais. A hidrografia
brasileira. Paisagens vegetais do Brasil e do mundo. Relação sociedade/natureza e problemas
ambientais. População – crescimento e distribuição, taxas de natalidade e mortalidade, explosão
demográfica, mortalidade infantil e expectativa de vida. Estruturas da população – estrutura
etária, estrutura por sexos e orientação sexual. Movimentos populacionais – as migrações
internacionais e seus problemas, a imigração, a emigração e os movimentos migratórios internos.
População, emprego e renda no Brasil e no mundo; população ativa e inativa; os setores de
atividade; a distribuição da renda; a crise econômica e o aumento global do desemprego.
População rural e urbana; redes urbanas; a hierarquia das cidades; urbanização nos países
desenvolvidos e subdesenvolvidos; urbanização no Brasil; os problemas urbanos. Do artesanato
a indústria moderna; a revolução industrial; O processo de industrialização no Brasil e no mundo;
principais centros industriais no Brasil. A estrutura fundiária – a reforma agrária e os conflitos de
terra no Brasil; A modernização da agropecuária no Brasil e no mundo. A circulação de
mercadorias e o comércio exterior. As fontes de energia no Brasil. A Nova ordem mundial e seus
antecedentes. Globalização e mercados regionais; poderio econômico-militar e organizações
internacionais. Desigualdades internacionais – terrorismo, conflitos étnicos-nacionalistas, conflitos
no Oriente Médio e na África, a fome e as disparidades regionais.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – HISTÓRIA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Naconais. Ensino de História: Saber histórico escolar; seleção e
organização de conteúdos históricos; metodologias do ensino de História; trabalho com
documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento histórico
contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do Brasil e a
construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história nacional, regional
e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. História da América e
suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais. História do mundo
Ocidental: legados culturais da Antigüidade Clássica, convívos e confrontos entre povos e
culturas na Europa medieval; história africana e suas relações com a Europa e a América. Lutas
sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – INGLÊS
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada

no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. The indefinite articles: a / na; Plural of nouns;
Personal and reflexive pronouns;Possessive adjectives and pronouns; Interrogative words;
Prepositions; Simple present tense; Present continuous tense; Simple future; Modal verbs;
Question tag; Simple past tense; Present perfect tense
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - LÍNGUA PORTUGUESA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e
funções; ensino e aprendizagem da gramática normativa ( Fonologia –Fonética, Semântica,
Sintaxe e Morfologia ). Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações
lingüísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência
textuais; o texto e a prática de análise lingüística. Leitura e produção de textos. Literatura
brasileira.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – MATEMÁTICA
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos

para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola.Parâmetros Curriculares Nacionais;Operações com números inteiros;Operações com
números
decimais;Operações
com
fração;Potenciação;Radiação;Equações
numéricas;Divisibilidade;Números primos;Fatoração;MDC / MMC;Proporção;Média;Produtos
notáveis;Regra de três simples e compostas;Porcentagem;Juros simples / juros compostos;
Áreas; Volume.
ENGENHEIRO CIVIL
resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de
estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira,
metálicas e de concreto armado e protendido; resistência dos materiais. Geologia aplicada à
Engenharia Civil, Fundações e Obras de Terra: propriedades e classificação dos solos,
movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do
subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e profundas (estudos de
viabilidade e dimensionamento).Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em
condutos forçados e com superfície livre (canais), ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais
e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente, dimensionamento de obras de drenagem
rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções
e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e Manutenção de Edificações.Engenharia Legal.
Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação Ambiental aplicada a
Engenharia. Normas Técnicas, fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico,
topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares, sinalização e
segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: definições, conceitos, objetivos,
classificação dos pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis; Dimensionamento de
pavimento flexível: índice, suporte, número equivalente do eixo padrão (N), métodos utilizados;
Drenagem dos revestimentos dos pavimentos; Análise de estruturas: Ensaios de estruturas ou
elementos estruturais sob carregamentos estáticos e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e
placas de concreto armado, aço e madeira. Análise do comportamento de vigas à flexão e ao
cisalhamento. Verificação de pilares à compressão concêntrica e excêntrica. Análise de placas à
flexão. Experimental: Ensaios de modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, vigas, pilares
e placas de concreto armado, aço e madeira sob carregamentos estáticos e dinâmicos; Noções
básicas de GIS; Vistoria e emissão de parecer; Sistemas de meio ambiente e instrumentos de
gestão ambiental; Espaços especialmente protegidos (Lei 9.985/2000 e Decreto regulamentador grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAs 302, 303, 357 e 369);
Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA 237); Fiscalização Ambiental. Controle de
Emissões Atmosféricas; Política Nacional de Recursos Hídricos (Leis Federal n.º 9.433/97).

CARGOS NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA:
Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não-literário;
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna; Semântica: sentido e
emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em
português; Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de
formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos; Sintaxe: frase, oração e
período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e
verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual; Estilística: figuras de linguagem; Ortografia;
Pontuação.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares,
coisas ou eventos; Raciocínio verbal; Raciocínio seqüencial (seqüências lógicas); Raciocínio
Espacial e Raciocínio Temporal; Números naturais: Comparação, ordenação, seriação e
organização em agrupamentos; Números Inteiros: Comparação, ordenação, seriação e
organização em agrupamentos, operações, situações problemas; Sistema de numeração decimal,
operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação);
Análise, interpretação e resolução de situações, problemas a partir dos diversos significados das
operações; Aplicação das propriedades operatórias nas técnicas de cálculo mental e estimativas;
Proporcionalidade: noção de razão entre números, proporção entre duas ou mais razões e
grandezas, teorema fundamental da proporção; Divisibilidade: Noções de divisores, múltiplos,
número primo, mmc, mdc e aplicações na resolução de problemas do cotidiano; Números
racionais: Operações, representações e exploração dos diferentes significados dos racionais em
situações problemas; Sistema monetário brasileiro; Equações: Expressões algébricas, valor
numérico de uma expressão algébrica, equações de 1º e 2º graus, resolução de situações
problemas com equações e sistemas de equações de 1º e 2º graus; Geometria: Figuras planas,
sólidos geométricos e suas propriedades; Composição e decomposição de figuras planas e
espaciais, planificações; Medidas: Cálculos com unidades de medida de comprimento, massa,
superfície e capacidade; Perímetros, áreas e volumes; Tratamento da Informação: Leitura e
interpretação de dados em tabelas e gráficos; Média, moda e mediana; Semelhança:
semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras.

FISCAL TRIBUTÁRIO
Constituição Federal (artigos 37 a 41; artigo 145 a 162). Código Tributário Nacional. Lei 5.172(e
suas alterações). Sistema Tributário Nacional: disposições gerais, competência tributária,
limitações da competência tributária, disposições especiais. Impostos, taxas e contribuições de
melhoria, impostos municipais. Tributos diretos e indiretos. Legislação tributária, crédito tributário,
obrigações tributárias, administração tributária, dívida ativa, certidão negativa, procedimento
tributário, fiscalização, procedimento administrativo tributário, formalidades do auto de infração,
consulta, processo administrativo tributário. Sistema tributário Municipal: Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” - ITBI,
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Taxas e Contribuições municipais. Preços e
Tarifas Públicas. Infrações e Penalidades: Infrações, penalidades, multas pecuniárias. Código
Tributário do Município de Japeri. Lei Orgânica do Município de Japeri. Código de Posturas do
Município de Japeri. Princípios Constitucionais Tributários: princípios gerais, limitações do poder
de tributar, impostos dos municípios. Lei Orgânica Municipal, Código Tributário Municipal.
FISCAL AMBIENTAL
Biogeografia e conservação da biodiversidade, ecologia sócio-ambiental; Tecnologia ambiental:
desenvolvimento sustentável, tecnologias limpas, processos Agrícolas e Industriais. Gestão de
Unidades de Conservação. Saneamento: fundamentos do saneamento, instalações hidrosanitárias, saneamento ambiental; Controle de qualidade das águas. Educação ambiental:
aspectos legais, histórico no Brasil e no mundo, principais conferências nacionais e
internacionais. Gestão e planejamento urbano: estudos e diagnóstico ambiental; Principais formas
de poluição ambiental, prevenção e tratamento. Ecossistemas. Biodiversidade e conservação:
Biomas e fitofisionomias do Estado do Rio de Janeiro. Noções de planejamento e gestão
ambiental. Licenciamento e monitoramento ambiental. Noções de Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e planos de controle ambiental (PCAs). Zoneamento
ecológico-econômico. Vistoria e emissão de parecer. Resolução CONAMA nº 001/86; Lei da
Política Nacional de Educação Ambiental: Lei nº 9.795/99; Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº
9.605/98; Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA nº 237/97; Noção de desenvolvimento
sustentável; Noção de educação, sociedade e meio ambiente; Política Nacional do Meio
Ambiente: Leis n° 6.938/81 e 10.165/00 e Decreto nº 99.274/90; Princípios, fundamentos,
objetivos, características da educação ambiental; Taxa de controle e fiscalização ambiental: Lei
n.º 10.165/00. Lei Orgânica Municipal. Código Ambiental do Municipal.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Lei Orgânica do Município; Noções sobre Saneamento; Combate à poluição; Saneamento do
meio; Saúde Pública: Conceito. Objetivos. Epidemiologia geral: processo de saúde/doença.

Frequência e distribuição das principais doenças na população brasileira. Medidas gerais de
profilaxia, controle, eliminação e erradicação das doenças. Noções de combate ao mosquito
Aedes Aegypti; Vigilância Sanitária: Conceitos. Áreas de Abrangência. Instrumentos de ação de
Vigilância Sanitária. Fiscalização de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de higiene
nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Manipulação dos alimentos, embalagens e
rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Abastecimento de água potável, destino
dos resíduos e controle de pragas. Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. Lixo:
separação, reciclagem, destino; RDC 216/04 da ANVISA; Portaria 326/97 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
FISCAL DE OBRAS
A função do Fiscal de Obras – procedimentos. Código de Obras do Municipal - conhecimento e
aplicação. Código Tributário do Município de Guapimirim – conhecimento e aplicação Atualização com os Tributos Municipais. Código de Posturas do Municípial - Atualização com a
Política de Costumes, Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos
Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos Técnicos e Legais da
Construção Civil – conhecimento das Normas de Construção de Edificações e fiscalização e
conclusão de Projetos aprovados. Fiscalização das Normas e Regulamentos da Legislação em
Vigor: Legislação Tributária -Segurança da Comunidade – Projetos, Alvarás e licença de
Reformas e Obras em andamento e construídas e habite-se – Estabelecimentos
Comerciais/Industriais/Feiras/Diversões Públicas/Bares/ Comerciantes Autônomos e outros
Industriais no que se refere à segurança procedendo - Notificação, Autuação, Infração, Embargo
e Apreensão. Noções de Direito Municipal.
GUARDA MUNICIPAL
Lei Orgânica do Municípial; Princípios fundamentais da Constituição da República (artigo 1º ao
4º da CF/88); Da organização Político – Administrativa (artigos 18 e 19 de CF/88). DosMunicípios
(artigo 29 a 31 da CF/88). Da Segurança Pública (artigo 144). Noções de Direitos Humanos e
Cidadania. Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos
sociais; Direitos Políticos (artigo 5º a 16 da CF/88). Lei Federal n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança
e do Adolescente. Das medidas de Proteção (art. 98 a 101). Da prática de ato infracional (art. 103
a 109). Das Garantias Processuais (art. 110 a 111). Das Medidas sócio-educativas (art. 112 a
128). Dos Crimes e das Infrações Administrativas (art. 225 a 258); Normas gerais de circulação;
Sinalização de trânsito; Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo;
Código Nacional de Trânsito; Veículos; Habilitação; Licenciamento; Infrações; Medidas

administrativas; Penalidades; Direção defensiva; Noções de primeiros socorros. Crimes de
trânsito.

GUARDA AMBIENTAL
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências,
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização
urbanística. Poder de polícia. Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política
Nacional do Meio Ambiente: métodos e aplicações. Resolução CONAMA nº 01 de 25 de janeiro
de 1986. Geoprocessamento: elaboração e interpretação de dados cartográficos e
georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle ambiental. Controle da poluição
ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Auditoria Ambiental: definição, finalidade e
classificação. Impactos ambientais: análise do cabimento de medidas mitigadoras. Medições
sonoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Área degradada:
avaliação dos danos, plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos: critérios
básicos. Tipos de licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: comércio, uso,
produção, consumo, transporte e armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos
florestais: inv entário, controle, transporte e manejo sustentável. Saneamento ambiental:
conhecimento de sistemas e tratamentos adequados. Lei Orgânica do Município de Japeri-RJ
AGENTE DE TRÂNSITO
Lei Orgânica Municípial; Princípios fundamentais da Constituição da República (artigo 1º ao 4º da
CF/88); Da organização Político – Administrativa (artigos 18 e 19 de CF/88). Dos Municípios
(artigo 29 a 31 da CF/88). Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções nº 14/98,
277/08 e 92/99 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem: técnicas e ações básicas na assistência de enfermagem. Noções
básicas de saúde e doença. Legislação e Ética de enfermagem. Administrações de medicações.
Enfermagem médico-cirúrgica: cuidados de enfermagem nos problemas que afetam os sistemas
respiratórios, cardiovascular, hematológico, digestivo, endócrino, neurológico e geniturinário; O
paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-operatórios. Cuidados de enfermagem em situações
de emergência. Noções de prevenção e controle de infecção hospitalar. Enfermagem em Saúde
Pública: atenção primária em saúde. Imunizações. Aleitamento materno. Participação na
prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas, infecto-parasitárias e sexualmente

transmissíveis. Enfermagem materno-infantil: participação na assistência durante o ciclo vital da
mulher. Cuidados com o recém-nascido normal e de risco. Cuidados de enfermagem à criança
hospitalizada. Legislação do SUS.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ED. INFANTIL
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade.
Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação:
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada
no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na
escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Concepções de criança, infância e educação infantiL.
Teorias do desenvolvimento.Função atual da Educação Infantil: educar-cuidar – formação pessoal
e social da criança na creche e na pré-escola - direito da criança e etapa inicial da Educação
–
perspectivas interacionistas: papel do meio sócio-cultural (do adulto) no desenvolvimento
cognitivo, afetivo e psico-motor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como
dimensões do desenvolvimento infantil.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Concepções de
Educação e Escola. O ensino Fundamental de nove anos. Função social da escola e
compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de
aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do
educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento.
Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de

ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros Curriculares Nacionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ED. ESPECIAL
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Lei nº 10.098/94 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências
Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências Lei
nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência - Concepções de Educação e
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente.
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A
construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção
e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros
Curriculares Nacionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LIBRAS
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais
Transitórias. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. Lei Orgânica do Município – (área de Educação); Lei
Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Lei nº 10.098/94 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências
Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências Lei
nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência - Concepções de Educação e
Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente.
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A
construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão

interdisciplinar e transversal do conhecimento.Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção
e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Conhecimentos específicos da Libras; Abordagem educacional e cultural
do surdo no mundo; A Educação do Indivíduo Surdo no Brasil; Ética profissional do tradutor /
intérprete da Libras; Compreensão da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

