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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO  
PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ENSINO FUNDAMENTAL  

CARGO: BORRACHEIRO; CARPINTEIRO; MECÂNICO; MOTORISTA; OPERADOR DE 
MÁQUINAS; OPERÁRIO; PEDREIRO;  

PORTUGUÊS  
Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, acentuação gráfica, novas regras 
ortográficas. Interpretação de textos.  
MATEMÁTICA  
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS  
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado Do Rio Grande do Sul: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
políticos do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Caiçara (RS). 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
BORRACHEIRO  
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de  
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de 8 
atividades relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Noções básicas de 
atendimento ao público. Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu 
e alinhamento; controlar vida útil e utilização do pneu; trocar e ressulcar pneu; consertar 
pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar, balancear conjunto de roda e pneu; prestar 
socorro a veículos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente; e executar outras tarefas correlatas e afins. 
 
CARPINTEIRO 
Planejamento de trabalhos de carpintaria. Seleção de madeiras reutilizáveis. 
Armazenamento de peças e equipamentos. Leitura e interpretação de projetos de 
construção civil - carpintaria. Instalação de janelas, portas, escadas. Pequenos consertos. 
Principais ferramentas. Principais técnicas para serrar madeira. Pintura em madeira, tipo 
de tintas, vernizes solventes. Execução de estruturas de telhados, caixarias de vigas e 
pilares, escoramentos. Noções de segurança no trabalho. Acidentes de Trabalho. Saúde: 
riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde – EPI 
(Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
contaminantes (produtos químicos). Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 
Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Noções básicas de atendimento ao público. 
 



ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDO RIO GRANDE DO SULDO RIO GRANDE DO SULDO RIO GRANDE DO SUL        

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARACAIÇARACAIÇARACAIÇARA    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Página | 2  

 

MECÂNICO 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de 
pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais 
dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de 
óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); Motores e Máquinas – conceitos gerais. Classificação dos 
motores. Sistemas de Ignição. Sistema de Lubrificação. Sistemas de Refrigeração. 
Combustíveis. Conhecimentos de mecânica em veículos automotores: Classificação; Motor 
de combustão interna; Sistemas de alimentação, distribuição e inflamação; Motores à 
Diesel; Sistema completo de carburação simples e dupla; Processo de injeção eletrônica de 
combustível; Processo de lubrificação de Motores; Refrigeração de motores; Sistema de 
transmissão; Sistema de freio e de direção; Sistema elétrico; Chassi e carroceria; Sistema 
de suspensão; Órgãos de rodagem; Sistemas de Suspensão de veículos. Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de mecânica 
de automóveis e máquinas pesadas; Funcionamento dos principais componentes de um 
motor à combustão; Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um 
motor à combustão; Parte elétrica de automóveis e caminhões; Sistema de suspensão e 
frenagem de automóveis e caminhões. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
MOTORISTA / OPERADOR DE MÁQUINAS 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de 
pneus; geometria de eixo; motores a explosão:  tipos de motores (elementos essenciais 
dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de 
óleo, lubrificação,  sistema de refrigeração, partida,  freio-motor, graxas para rolamento,  
manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de 
Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268). Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Cargas Perigosas. Placas de Sinalização. Equipamentos 
obrigatórios. Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção e reparos no veículo. Avarias 
sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle 
quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo. Condições 
adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações 
diárias. Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. 
Lei Orgânica do Município – Dos Servidores Públicos e Do Meio Ambiente.  
 
OPERÁRIO 
Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Serviços de copa e 
cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. 
Orientação e encaminhamento ao público em geral. Recebimento e transmissão de 
mensagens. Correspondências: recebimento, distribuição, postagem e endereçamento. 
Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de 
segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 
dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom 
atendimento. Telefones de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do 
cargo. Saúde: riscos de contaminação (doenças); saneamento básico; Prevenção da saúde 
– EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ 
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contaminantes (produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos 
(normais gerais). Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
PEDREIRO 
Trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas 
superpostas e rejuntando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, pisos e 
outros similares; Materiais básicos. Instalações diversas. Noções de Segurança e Proteção. 
leitura de projetos de engenharia civil, Equipamentos e materiais utilizados na atividade; 
Execução de trabalhos de alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a execução do serviço de auxiliar. Conhecimentos das 
ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Conhecimentos do 
sistema de metragem linear; Cubicagem; Preparação de massas; Materiais da construção 
civil: cimento, areia, pedra, brita, madeira, aço, concreto, plásticos. Noções de 
recebimento, especificação e inspeção de materiais. Métodos construtivos. 
Impermeabilização: tipos de aplicações. Fundações: tipos e processos executivos. Formas 
e escoramentos: tipos de forma, materiais utilizados e especificações construtivas. 
Instalações elétricas: tipos de instalações residenciais, materiais utilizados e processos 
executivos. Paredes, painéis e acabamentos: principais tipos de paredes e painéis, 
processos executivos da alvenaria de vedação e demais elementos da alvenaria: vergas, 
esquadrias, peitoris e ferragens. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Noções básicas de atendimento ao público. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ENSINO MÉDIO 
CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR; 

ARTESÃO; SECRETÁRIO DE ESCOLA;  
PORTUGUÊS  
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, 
sinônimo, acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, 
adjetivo. Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância 
verbal, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Semântica. 
Análise sintática. Figuras de linguagem. Literatura, novas regras ortográficas. 
MATEMÁTICA  
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
frações. Frações. Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e 
proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. 
Potenciação e radiciação. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Equações e sistema de 
equações de 1° e 2° graus. Problemas. Raízes e Matrizes. 
CONHECIMENTOS GERAIS  
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado Do Rio Grande do Sul: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
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políticos do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Caiçara (RS). 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO / AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
Atendimento ao público externo e interno. Serviços de rotina de protocolo, expedição e 
arquivo; classificação de documentos e correspondências; correspondência oficial; Gestão 
documental; gestão de material e controle de estoques e almoxarifado; organização 
administrativa dos serviços da Prefeitura: finalidades dos órgãos; qualidade no 
atendimento ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; 
noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de 
software para microcomputador e aplicativos para elaboração de textos, planilhas 
eletrônicas e bancos de dados. Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de 
teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de 
correio eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet. Noções de serviços administrativos 
e municipais. Competências dos poderes legislativo, executivo e judiciário; Organização e 
racionalidade; Estruturas administrativas e organizacionais: organograma, fluxograma; 
Higiene e segurança do trabalho; Estrutura Administrativa Municipal. Noções Básicas de 
Direito Administrativo. Princípios básicos da Administração Pública. Atos administrativos. 
Licitações e Contratos Administrativos – Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Lei 10520/2002. Lei Federal n°. 8.069/90. Lei nº 8.429/92. Direitos dos 
Trabalhadores (art.7° da Constituição Federal). Noções de Administração Pública (art.37 
da C.F. e alterações). Dos Servidores Públicos (art.39 e 41 da C.F.). Previdência dos 
Servidores Públicos (art.40 da C.F. e alterações). 
 
ARTESÃO  
Conhecimento e desenvolvimento de atividades relacionadas ao artesanato em fios 
(bordado, tricô e crochê), tecidos (costura, pintura e macramê), reaproveitamento de 
material reciclável (jornal, plástico, papel, papelão). A produção artística da humanidade 
em diversas épocas, diferentes povos, países, cultura. Identidade e diversidade cultural. A 
contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da produção 
artístico-estética da Humanidade. Elementos e recursos das linguagens artísticas. ARTE E 
EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação. O professor como mediador entre a arte e o 
aprendiz. O ensino e a aprendizagem em arte. Fundamentação teórico-metodológica. O 
fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da 
humanidade na sala de aula. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
 
SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Serviços de rotina de protocolo, organização, expedição e arquivo; classificação de 
documentos e correspondências; correspondência oficial; noções de expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Ciclo vital dos 
documentos. Elaboração de contratos. Redação oficial; correspondência e redação técnica. 
Textos apropriados a cada necessidade que se apresente. Técnicas de agendamento. 
Formas de tratamento. Abreviações de tratamento de personalidades, seletividade de 
documentações e pautas de reuniões. Processos. Ética profissional. Relações públicas e 
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interpessoais. Técnicas de atendimento e técnicas de negociação. Liderança; qualidade no 
atendimento ao público; a imagem da instituição. A imagem profissional, sigilo e postura; 
noções de microinformática; conhecimento e domínio do uso de ferramentas básicas de 
software para microcomputador e aplicativos para elaboração de testos, planilhas 
eletrônicas e bancos de dados. Conhecimentos Básicos de Informática: Conhecimento de 
teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Uso de 
correio eletrônico, Conhecimentos Básicos de Internet. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ENSINO SUPERIOR 
CARGOS: CONTROLADOR INTERNO; ENFERMEIRO; ARQUITETO; 

FISIOTERAPEUTA; MÉDICO; NUTRICIONISTA; PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL PORTUGUÊS/INGLÊS; PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCAÇÃO FÍSICA; PSICÓLOGO; 
PORTUGUÊS  
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, 
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; 
Interpretação de textos; Versificação. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e 
Fonologia; Semântica. Literatura Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da 
Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e 
consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, 
homônimos e parônimos.  
MATEMÁTICA  
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
frações. Frações. Fatoração. Raiz quadrada. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria 
dos conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. 
Porcentagem. Grandezas proporcionais. Equações e sistema de equações de 1° e 2° graus. 
Problemas. Raízes e Matrizes. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus. Sequências e 
progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. 
Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Sistema de medidas 
decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento. 
Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de três: simples e composta. Juros: simples e 
composto. Equações de 2°. grau. Transformação em dias, horas, minutos e segundos. 
Resolução de problemas. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. 
Análise combinatória. Matrizes. Raízes. Raio. Circunferência. 
CONHECIMENTOS GERAIS  
História do Município: colonização, espaço geográfico, população, relevo, hidrografia, 
vegetação, clima, limites, dados históricos, primeiras autoridades, símbolos municipais. 
Estado Do Rio Grande do Sul: colonização, relevo, hidrografia, clima, vegetação, etnias 
formadoras, espaços geográficos, primeiros habitantes, formação do Estado, 
acontecimentos históricos. História do Brasil. Geografia do Brasil. Direitos e deveres do 
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cidadão, poderes da União, Estados e Municípios, Constituições Brasileiras, Símbolos 
Nacionais e Estaduais. Aspectos geográficos, econômicos, históricos, físicos, sociais, 
políticos do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Caiçara (RS). 
Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CONTROLADOR INTERNO 
Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais; da Organização do Estado. 
Da Organização dos Poderes. Da Tributação e do Orçamento. Código Tributário Nacional. 
Lei 4.320/64. DL nº 201/67. Lei nº 4.717/65. Lei nº 8.429/92. Lei 8.666 de 21/06/93 com 
alterações da Lei 8.883/94 e suas atualizações, Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei 
Complementar 101 de 04/05/2000; Lei Complementar Nº 116 de 31/07/2003. Lei nº 
12.527/2011. Contabilidade Pública (princípios, conceitos, leis e normas aplicáveis). 
Transparência da gestão pública. Organização administrativa do Município: administração 
direta e indireta; autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. Atos 
administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e 
discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e 
objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, 
revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos 
administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; 
inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; organização do 
serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e 
deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. Serviços 
públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e 
direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a 
particulares; concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios 
administrativos. Domínio público: conceito e classificação dos bens públicos; 
administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade, 
impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela 
Administração; terras públicas; águas públicas; jazidas; florestas; fauna; espaço aéreo; 
patrimônio histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da Administração. 
Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e 
externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; 
meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Agentes 
públicos. Os sistemas de controle da administração pública. Controle interno. Controle 
externo. Os Tribunais de Contas. Normas do Tribunal de Contas do Estado (Lei Orgânica. 
Regimento Interno. Resoluções. Instruções Normativas). A Controladoria Geral da União e 
a fiscalização em municípios. Convênios, Termos de Cooperação e instrumentos 
congêneres. Os consórcios públicos. A administração pública indireta. (Será cobrada a 
legislação editada até a data de publicação do edital). 
 
ENFERMEIRO 
Estratégia Saúde da Família (ESF). Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, 
Composição, conservação ‐rede de frio, indicação e contra-indicação, prazo de validade 
após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e 
operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e 
Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência 
Integral à Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento, 
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças 
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Diarréicas, infecções  respiratórias agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente 
Assistência Integral  à  Saúde  da Mulher Programa Nacional de Prevenção do Câncer de 
Mama e Cérvico - Uterino). Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso (Assistência  
aos portadores  de doenças Crônico - Degenerativas ‐Programa Nacional de atenção ao 
Diabético e ao Hipertenso).  Assistência Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  (Legislação, 
Patologias) Assistência  Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental Noções básicas 
de psicopatologia e psicofarmacologia,  Assistência Integral à Saúde do Portador de 
Doenças Transmissíveis (Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente 
Transmissíveis ‐DST ‐AIDS, Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programa 
Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual 
(Limpeza, desinfecção, descontaminação). Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 
8.142/90. Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 
desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; 
Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; 
Mordeduras e Picadas venenosas; Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na 
saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: 
Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e 
controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e 
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados 
de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, 
auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 
Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações 
exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à 
gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; 
Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; 
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da 
criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde 
da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; O trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde 
da família; Vigilância à saúde: perfil epidemiológico, vacina, endemias e epidemias 
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei 
n.º 8.142/1990 e Lei n.º 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF. Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, Conteúdo exposto nos 
cadernos de atenção básico do Ministério da Saúde. 
 
ARQUITETO 
Projeto de Arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto. Metodologia de Projeto 
de Arquitetura e de Desenho Urbano. Estudos de viabilidade técnico–financeira. 
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Orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, técnicas de 
gerenciamento de atividades e recursos. Planejamento e controle físico–financeiro. 
Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Planejamento e 
controle físico – financeiro. Legislação ambiental e urbanista. Licenciamento ambiental. 
Noções de avaliação de imóveis urbanos. Programação, comunicação visual e sinalização. 
Noções de projetos complementares: especificação de materiais e serviços e 
dimensionamento básico. Instalações elétricas e hidrosanitárias. Instalação de elevadores. 
Prevenção contra incêndio. Compatibilização de projetos complementares. Programação, 
controle e fiscalização de obras. Acompanhamento de obras. Construção e organização do 
canteiro de obras. Materiais de Construção e Elementos construtivos. Coberturas e 
impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Legislação e perícia. Normas 
técnicas e legislação profissional. Conhecimento de AutoCAD 2D e 3D, Revit ou Sketch Up, 
maquetes eletrônicas. Informática aplicada à arquitetura. Lei n.º 6.766/79 (Dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências). Lei n.º 9.785/99. Lei n.º 
11.445/07 (Diretrizes nacionais para o saneamento básico). Lei n.º 10.932/04 (Altera o 
art. 4º da Lei n.º 6.766/79, que “dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências”). Constituição Federal e Estatuto da Cidade; Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 que institui normas de licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras Providências. Conceitos de Desenho Universal e Acessibilidade; Soluções de 
Acessibilidade - NBR 9050/2004. Conforto humano e ergonomia nas edificações. Noções 
de design de interiores. Linguagem e representação do projeto arquitetônico. Urbanização 
de logradouros e paisagismo. Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Legislação e 
Ética Profissional. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Propedêutica fisioterapêutica.  Fisioterapia reumatológica nas:  síndromes  dolorosas, 
osteoartrite,  osteopenias,  artrites  microcristalinas,  nas  artrites  infecciosas  e 
fisioterapia  nas doenças  inflamatórias  do  tecido  conjuntivo.  Fisioterapia 
ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico  nas  Alterações  posturais 
e deformidades  angulares  dos  MMII; Lesões  traumáticas  e  artroplastias  dos  MMSS  e 
MMII;  Lesões  às  estruturas  ósseas  e  de tecidos  moles  do  joelho;  Fisioterapia  nas 
sinovectomias,  tenorrafias  e  transferências tendinosas;  Tratamento  fisioterapêutico nas 
lesões  teciduais.  Fisioterapia  pneumofuncional: Análise  de  gases  (gasometria); 
Oxigenoterapia  e  aerossolterapia;  Terapia  desobstrutiva; Terapia  de  expansão 
pulmonar;  Fisioterapia  nas  cirurgias  abdominais  e  torácicas; Reabilitação  pulmonar; 
Espirometria;  Fisioterapia  respiratória  em  Pediatria;  Introdução  à ventilação mecânica; 
Fisioterapia  nos  distúrbios  do  sono.  Fisioterapia  Cardiovascular: Adaptações 
cardiovasculares  ao  exercício  físico;  Ergometria  e  análise  de  testes ergométricos; 
Reabilitação  precoce  do  paciente  infartado  e  pré  e  pós‐operatório  da  cirurgia 
cardíaca;  Fisioterapia  nas  arteriopatias  e  venopatias;  Reabilitação  do  paciente 
amputado; Fisioterapia  nas  linfopatias  dos  membros  inferiores;  Reabilitação  das 
pacientes mastectomizadas.  Fisioterapia  Desportiva:  Treinamento  de  flexibilidade  na 
prevenção  de lesão  desportiva;  Tratamento  fisioterapêutico  nas  lesões  desportivas; 
Fisioterapia  desportiva em  atletas  com  deficiência.  Fisioterapia  Neurofuncional: 
Desenvolvimento  neuropsicomotor normal  e  anormal  na  paralisia  cerebral; Fisioterapia 
nas  distrofias  musculares;  Fisioterapia na  espinha  bífida;  Fisioterapia  nas  lesões 
encefálicas  adquiridas;  Estimulação  psicomotora precoce;  Síndrome  de  Down; 
Poliomielite;  Pé  torto  congênito;  Má  formação  congênita; Luxação  congênita  do 
quadril;  Lesões  do  plexo  braquial;  Facilitação  neuromuscular proprioceptiva  (FNP)  – 
Kabat  Knott‐Voss;  Método  neuroevolutivo  –  Bobath;  Facilitação central  – Brunnstrom; 
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Estimulação  periférica  cutânea  –  Rood;  Hidroterapia  no  paciente neurológico; 
Hemiplegias  nos  A.V.C.s;  Lesões  medulares:  traumáticas  e  não  traumáticas; 
Traumatismos crânioencefálicos  (TCEs);  Neuropatias  periféricas  ‐ Polineuropatias 
(infecciosa –Síndrome  de  Güillian  Barre;  alcoólica;  tóxica;  metabólica)  Paralisia  facial 
periférica  e Lesões  isoladas  dos  nervos  periféricos  (radial,  ulnar,  ciático  poplíteo 
externo);  Distúrbios cerebelares:  ataxia;  Doenças  degenerativas:  síndrome  de 
Parkinson,  esclerose  múltipla  e doença  de  Alzheimer;  Tumores  cerebrais;  Síndrome 
da  Imuno  Deficiência  Adquirida  (AIDS). Fisioterapia em Ginecologia:  Fisioterapia  nas 
síndromes  menstruais;  Reeducação  perineal;     Fisioterapia  em  cirurgia  ginecológica; 
Fisioterapia  na  paciente  mastectomizada;  Exercício terapêutico  e  atividade  física  na 
gestação;  Fisioterapia  no  pré-natal;  Fisioterapia  na gestação  de  risco;  Atuação 
fisioterapêutica  no  pré-parto;  Fisioterapia  no  puerpério. Fisioterapia  em  Ginecologia: 
Teorias  do  envelhecimento;  Alterações  biológicas  do  idoso; Principais  distúrbios  dos 
sistemas  orgânicos  e  imunológico  do  idoso;  Fisioterapia  na  doença de  Parkinson; 
Fisioterapia  na  doença  de  Alzheimer;  Fisioterapia  na  esclerose  múltipla; Fisioterapia 
na  atacia  de  Friedrich;  Fisioterapia  na  doença  de  Dick;  Fisioterapia  na  Coreia de 
Huntington;  Fisioterapia  na  neuropatia  diabética. 
 
MÉDICO 
- Medicina baseada em evidências; - Conceitos de epidemiologia clínica; - O sistema de 
saúde no Brasil; - A organização de serviços de atenção primária à saúde; - A estratégia 
de saúde da família; - A prática da atenção primária em saúde; - Prescrição de 
medicamentos; - Atestados, certificados e registros; - Condutas clínicas na promoção e 
proteção da saúde da criança e do adolescente; - Vigilância no estado nutricional da 
criança; - Vacinação/imunizações; - Promoção da segurança da criança e do adolescente;  
- Aleitamento materno; - Problemas mais comuns do recém-nascido e do lactente; - 
Desnutrição, deficiência de ferro e anemias na infância; - Doenças exantemáticas; -
Parasitoses; - Síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares; - Dislipidemias 
-Hipertensão arterial sistêmica; - Cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca; - Asma 
- Doença pulmonar obstrutiva crônica; - Epilepsia; - Doença de Parkinson; - Transtornos 
de ansiedade e transtornos do humor; - Transtornos do sono; - Dermatoses 
eritematoescamosas e eczemas; - Micoses superficiais; - Ferimentos cutâneos e 
queimaduras; - Avaliação da dor abdominal aguda; - Doenças comuns em urologia; - 
Vertigens e tonturas; - Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; - Manejo 
clínico do paciente idoso; - Pré-natal normal e patológico; - Doenças ginecológicas mais 
comuns; - diarreia; - faringoamigdalites, otites, sinusopatias e rinite; - Infecção urinária 
em adultos; -DSTs e HIV/AIDS; - Hepatites; - infecções respiratórias virais e bacterianas; 
- Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição Básica: Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Vitaminas e Minerais – Função, 
Digestão, Absorção, Transporte, Metabolismo, Excreção e Classificação. Necessidades e 
Recomendações de Nutrientes, Necessidades e Recomendações de Energia. Alimentos 
funcionais. Avaliação Nutricional. Dietoterapia nas diversas enfermidades: 
cardiovasculares, distúrbios trato digestório, doenças renais, trauma, sepse, queimadura, 
diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética proteica, doenças hepáticas, 
neoplasias, doenças pulmonares.  Nutrição nos variados ciclos da vida: infância, 
adolescência, adulto, gestante, idosos. Aleitamento materno e Alimentação complementar. 
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. Epidemiologia Nutricional- determinantes da 
desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminoses. Política Nacional de Alimentação e 
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Nutrição (PNAN). Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). Técnica Dietética: conceito, classificação e características; pré – preparo e 
preparo dos alimentos. Administração em Serviços de Alimentação: Planejamento, 
Organização, EPIs - (Normativas de trabalho) Organograma de uma UAN, Estrutura física, 
Coordenação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição. Contaminação de 
Alimentos: Veículos de Contaminação; Microorganismos Contaminantes de Alimentos e 
causadores de Toxiinfecções. Causas de Alterações de Alimentos por Agentes Físicos, 
Químicos e biológicos. Legislações Pertinentes a Alimentos e Serviços de Nutrição – Boas 
Práticas de Fabricação, Qualidade e controle de qualidade.  Código de Ética do 
Nutricionista – Lei 8.234/91 do CFN - Resolução CFN nº 334/2004 - Resolução CFN nº 
390/2006 – Resolução nº 38 de 16 de Julho de 2009 do FNDE – Resolução CFN nº 
465/2010 - Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA - Resolução RDC 275 de 
21 de outubro de 2002 da ANVISA. 
 
PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / 
PORTUGUÊS/INGLÊS 
Literatura brasileira: escolas, autores e obras. O texto literário e o não-literário. Aspectos 
básicos do texto literário: denotação e conotação; principais recursos expressivos. Gêneros 
literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos 
estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de 
leitura e produção textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. 
Tipologia textual. Gêneros Textuais. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. 
Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia 
verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. 
Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores semântico-
sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. 
Abordagem linguístico/discursiva da teoria gramatical. A diversidade linguística e cultural e 
suas contribuições para a sociedade. Questões Éticas, Culturais e Cidadãs no ensino da 
língua portuguesa. Novas regras ortográficas. 
INGLÊS: Compreensão de texto;  Preposições; Pronomes; Comparação de adjetivos; 
Superlativos; Todos os tempos verbais e formas afirmativa, negativa e interrogativa; 
Verbos modais e auxiliares; Verbos Regulares e Irregulares (Passado); Falsos cognatos; 
Phrasal Verbs; Conjunções; Plural; Discurso direto e indireto; Caso genitivo; Advérbios; 
Determinantes de quantidade; Sufixo e prefixo.  
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO FÍSICA 
Históricos Conceitos e generalidades. Conhecimento teórico prático das modalidades 
esportivas. Concepções psicomotoras na educação física escolar. Educação Física e o 
desenvolvimento humano. Metodologia para o ensino da Educação Física. As teorias da 
Educação Física e do Esporte. As qualidades físicas na Educação Física e desportos. 
Treinamento desportivo geral. Treinamento Ideal. Conceitos básicos de musculação. Teoria 
e prática da flexibilidade. Biologia do esporte. Condicionamento físico e saúde. Preparação 
física. Tratado de fisiologia do exercício. Ginástica na Educação Infantil. Recreação. 
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Desenvolvimento motor. Crescimento e Desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades 
Rítmicas. Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. 
Condicionamento físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e 
pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: 
atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. 
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e socorros de urgência. 
LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 
dezembro de 1996. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
PSICÓLOGO 
Relações Humanas. Ética no serviço público. Ética profissional. Qualidade no atendimento 
ao público. Trabalho em equipe. Avaliação psicológica: fundamentos da medida 
psicológica, instrumentos de avaliação, avaliação e interpretação de resultados. Teorias da 
personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de 
problemas específicos. Noções de psicologia organizacional. Rotação de pessoal. 
Absenteísmo. Estrutura organizacional. Gestão de pessoas (recrutamento e seleção na 
Administração Pública, identificação de talentos, domínio de competências, avaliação e 
gestão de desempenho). Processo de Recrutamento e Seleção. Treinamento e 
desenvolvimento. Mudança organizacional. Qualidade de vida. Integração de funcionários 
portadores de necessidades especiais. Equipe e grupos de trabalho. Comunicação, 
liderança, motivação. Manejo da solução de conflitos. Mediação. Relacionamento 
interpessoal. Equipes multidisciplinares. Avaliação de desempenho: objetivos, métodos, 
implantação e acompanhamento. Descrição e Análise de cargos: objetivo e métodos. 
Treinamento: levantamento de necessidade, planejamento, execução e avaliação. O papel 
do psicólogo na equipe de cuidados básicos à saúde. 
 


