CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013
ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA
1.1. Programa da Prova:
1.1.1 Português (Nível Fundamental ): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH,
EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto
ao número de sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das
palavras quanto à posição da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões:
gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e
Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos.
Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo.
1.1.2. Português (Nível Médio): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação.
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão
nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e
transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal.
Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e
adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e
inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e
expressões. Ponto de vista do autor.
1.1.3. Português (Nível Superior): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias.
Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu
emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação.
Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal
e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de
textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais
e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e
expressões. Ponto de vista do autor.
2. PROVA - MATEMÁTICA
2.1 – Programa da Prova:
2.1.1. Matemática (Nível Fundamental): Números naturais e inteiros: operações e
propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Juros simples. Regra de três simples. Equação do 1º e
2º grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos
regulares, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial:
poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Análise de
gráficos e tabelas. Resolução de situações-problema.
2.1.2. Matemática (Nível Médio): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições,
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operações e propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números
irracionais e números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo
comum e máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto
cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas.
Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações
irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências.
Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise
combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e
combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e
composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros,
prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana:
ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas,
Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides,
prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema.
3. PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS
3.1. Programa da Prova:
3.1.1. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Fundamental): Lei Orgânica do Município de
MANDURI - SP; História e Geografia do Município de MANDURI - SP; História Geral e do
Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região
de MANDURI - SP.
3.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Médio): Constituição Estadual - Capitulo
Sobre Servidores Públicos; Lei Orgânica do Município de MANDURI - SP; História e
Geografia do Município de MANDURI - SP; História Geral e do Brasil; Geografia Geral e do
Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de MANDURI - SP.
4. PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.1. Programa da Prova:
Agente de Controle de Zoonose
Saúde: conceito e relação com o ambiente. Saúde Pública: vigilância, prevenção de doenças e
promoção de saúde. Sistema Único de Saúde e cidadania. Sociedade, ética e promoção de
saúde. Saneamento básico e saúde. Práticas de campo: reconhecimento de problemas de
saúde e fatores de risco. O ser humano e a saúde: aspectos básicos do organismo humano
funcional. As infecções e as defesas do organismo. Doença e meio ambiente: agentes
patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes. Trabalho e saúde - prevenção
de doenças associadas ao trabalho. Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de classe,
etnia, gênero e geração.
Arquiteto
Projeto de arquiteturas; - métodos e técnicas de desenho e projeto; programação de
necessidades físicas das atividades; estudos de viabilidade técnico-financeira; informática
aplicada à arquitetura; controle ambiental das edificações (térmico acústico e
luminoso);projetos complementares: especificações de materiais e serviços e
dimensionamento básico; estrutura; fundações; instalações elétricas e hidrosanitárias;
elevadores; ventilação/exaustão; ar condicionado; telefonia; prevenção contra incêndio;
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programação, controle e fiscalização de obras; orçamento e composição de custos,
levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro; acompanhamento e
aplicações de recursos (medições, emissão faturas e controle de materiais); acompanhamento
de obras; construção e organização de canteiro de obras; execução de fundações, estruturas
em concreto, madeira, alvenaria e aço; coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e
revestimentos; legislação e perícia; licitação e contratos; análise de contratos para execução
de obras; vistoria e elaborações de laudos e pareceres; normas técnicas, legislação
profissional; legislação ambiental e urbanista; projeto e urbanismo; métodos e técnicas de
desenho e projeto urbano; - noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento;
dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; sistemas viários
(hierarquização, dimensionamento e geometria); sistema de infra-estrutura de parcelamentos
urbanos: energia, pavimentação e saneamento (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento
de esgotos, coletas e destilação de resíduos sólidos); planejamento urbano; uso do solo; gestão
urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos,
licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos); aspectos sociais e
econômicos do planejamento urbano; sustentabilidade urbana (agenda habitat e agenda 21);
noções de avaliação de imóveis urbanos.
Assistente Social
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-políticos. O espaço
ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social,
o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social
pós- reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias
de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social
na esfera pública, privada e nas ONG. A instrumentalidade como elemento da intervenção
profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos
sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho.
Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço
Social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social.
Auxiliar de Enfermagem
1. Lei do Exercício Profissional. 2. Código de Ética de Enfermagem. 3. Relação Humana com
o cliente e Equipe multidisciplinar. 4. Cuidados de Enfermagem á Saúde do Adulto/
Idosos/Criança/Mulher e Adolescente. 5. Imunização: Calendário do Estado de São Paulo;
Aplicação; Tipos. 6. Rede de Frio. 7. Diluição e Preparo de Medicamentos. 8.Administração
de Medicamentos. 9. Aplicação de nebulização e oxigenoterapia. 10. Curativos. 11.
Sondagens Sinais Vitais. 12. Prevenção e Controle de Infecções.
Engenheiro Agrônomo
Agricultura: Culturas perenes e temporárias: principais práticas culturais e particularidades de
lavouras de importância econômica; épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de
tratos culturais, e da colheita das principais culturas. Pecuária: bovinocultura (de corte e
leiteira). Suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada
espécie explorada). Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores
produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, desfrute). Mecanismos e
financiamentos da política agrícola: política macroeconômica e agricultura, instrumento de
política agrícola - créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização,
políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. Recursos
Técnicos: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos,
aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de formação dos solos;
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características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para
fins de classificação. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos /
levantamentos de solos, fiscalização de recursos hídricos e normas técnicas e Legislação sobre
recursos hídricos.
Farmacêutico
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de
compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público;
armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado;
aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento
Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica,
Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em
farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância;
estudos de
utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises
farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de
medicamentos; cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de
certificados de análise de medicamentos; estabilidade de medicamentos; Farmacotécnica e
Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis:
conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de
liberação de fármacos; aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas
práticas de manipulação em farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a
medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças
infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do
sistema cardiovascular; farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia
e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da
coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do
processo de utilização de medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo,
administração e descarte de medicamentos; Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes;
Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;
atenção de média e alta complexidade. Amostras biológicas: coleta, preparação e preservação
de espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial. Biossegurança e controle de qualidade em
laboratório. Bioquímica clínica e técnicas de laboratório aplicadas às análises bioquímicas e
endócrinas. Parasitologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de
protozoários e helmintos. Métodos de exame cropológico. Microbiologia clínica e técnicas
gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de fungos, vírus e bactérias. Hematologia
clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao estudo hematológico. Imunologia clínica e
técnicas de laboratório aplicadas ao diagnóstico das doenças infecciosas, auto-imunes e
tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas ao exame físico, químico e
citológico da urina.
Fiscal de Posturas Municipais
Política de Costumes, Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos
Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos técnicos e legais da
construção civil. Noções de arquitetura e meio ambiente. A função do Fiscal de Postura. Auto
de Infração. Auto de Apreensão. Tributos Municipais. Noções de direito municipal. Lei
Orgânica do Município; Código de Posturas do Município.
Fisioterapeuta
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia;
Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e
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Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à
Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição Federal; Lei 8080, de 19/09/1990; Lei 8142, de
28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; Norma Operacional da Assistência
à Saúde/SUS 01/2002; Emenda Constitucional nº. 29/2000.
Motorista
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 Normas Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO
DE TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 Classificação dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de
Escolares; 06 - Dos Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das
Penalidades; 09 - Medidas e Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto
de Sinais de Regulamentação; 04 - Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de
Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - Direção Preventiva e Corretiva; 02 Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; 04 - Leis
da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: 01 Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 - Estado de Choque; 05 Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio Ambiente; NOÇÕES
DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 03 - Sistema de
Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS GERAIS
DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; 02 Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04 - Sistema de
Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 Freios; 10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de
Trânsito Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5
de outubro de 1988, Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069,
de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a
137.
Operador de Máquina Rodoviária
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas
Gerais de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - Dos
Veículos; 02 - Registro, Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação dos Veículos; 04 - Dos
equipamentos obrigatórios; 05 - Da Condução de Escolares; 06 - Dos Documentos de Porte Obrigatório;
07 - Da Habilitação; 08 - Das Penalidades; 09 - Medidas e Processo Administrativo; 10 - Das Infrações;
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - A Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de
Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - Direção Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem;
06 - Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: 01 - Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03
- Hemorragias; 04 - Estado de Choque; 05 - Fraturas e Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE:
01 - Meio Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O Motor; 02 - Sistema de Transmissão e
Suspensão; 03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. II CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de Operação e
Manutenção do veículo; 02 - Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos Motores; 04
- Sistema de Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 09 Freios; 10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito
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Brasileiro.
Psicólogo.
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de
Conhecimento da Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica
das Instituições, A Família, A Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de Grupo,
O Trabalho Institucional Psicológico. Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: Clínica
Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, A Nova Cultura Psicológica,
Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética Profissional.

4. CONTEÚDO DAS PROVAS PRÁTICAS
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir:
MOTORISTA
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo
na via; Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível
com o a categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a
realização da prova prática.

OPERÁRIO BRAÇAL
Noções de Limpeza e Higiene em todas as dependências de prédios públicos (Banheiros,
cozinhas, corredores, vidraças, mesas, salas de aula, quadras esportivas, etc.); Noções de
segurança no trabalho; Conhecimentos e Manuseio de Utensílios e Produtos de Limpeza;
Conhecimento e Manuseio de ferramentas de uso manual; Conhecimentos em relação ao
trabalho de abertura de valas, limpeza de terrenos; Resistência física em trabalhos de carga e
descarga.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou
Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de
identificação.
Operador de Máquina Rodoviária
Manutenção da máquina; Manuseio da máquina, Segurança e Atitudes durante a operação da
maquina.
Requisitos para a realização da prova prática:
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com o a
categoria exigida para o cargo, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da prova
prática.
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