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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2013 

 

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: 

 

Dentista 

Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação. 

Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. 

Exames clínicos e diagnósticos. Participação na programação das atividades e seu controle, 

notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. Participação 

nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde 

quanto na comunidade. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de 

saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução 

de serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações que visem a 

implementação, efetivação e consolidação dos princípios. 

 

Engenheiro Civil 

1. EDIFICAÇÕES : Materiais de construção civil - Componentes de alvenaria – tijolos 

cerâmicos e blocos vazados; Concreto armado – dosagem, amassamento, lançamento e cura;  

Argamassas para revestimento – chapisco, reboco e emboço;  Aço para concreto armado – 

tipos de aço e classificação. Tecnologia das edificações: Estudos preliminares;  

Levantamento topográfico do terreno:  Anteprojetos e projetos:   Canteiro de obras:  
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Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais;  Formas para concreto armado; Sistema de 

formas de madeira; Cobertura das edificações; Telhados cerâmicos – suporte e telhas. 2. 

HIDRÁULICA E SANEAMENTO:  Abastecimento de água - Demanda e consumo de 

água. Estimativa de vazões;  Adutoras; Estações elevatórias; Princípios do tratamento de água. 

Esgotamento sanitário - Sistemas estáticos para a disposição de esgotos; Rede coletora; 

Princípios do tratamento de esgotos. Drenagem pluvial - Estimativa de contribuições; 

Galerias e canais de combate a  incêndio. Limpeza pública - Estimativa de contribuições;  

Coleta de resíduos sólidos  domiciliares; Compostagem;  Aterro sanitário e controlado. 

Instalações hidráulico-sanitárias - Projeto e dimensionamento de   instalações prediais de 

água fria; Projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários; Projeto e 

dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais; Projeto e dimensionamento de 

instalações prediais.  3. ESTRUTURAS E GEOTECNIA : Resistência dos materiais - 

Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, 

linha elástica, flambagem, critérios de resistência; Concreto Armado - Materiais, normas, 

solicitações normais, flexão normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, 

lajes maciças e nervuradas, punção, torção, deformações na flexão, pilares; Teoria das 

Estruturas - Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas 

planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Cálculo de 

deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas 

estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cinematicamente 

indeterminadas: método dos deslocamentos, Métodos de energia. Geotecnia - Mecânica dos 

solos, fundações. 

 

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. 
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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. 

 

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 Brasileiro. 

 

Professor Atendimento Ensino Especializado – AEE 

Declaração de Salamanca. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 10.172/01 – 

Plano Nacional de Educação– Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações curriculares – 

estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Atendimento 

Educacional Especializado. Formação de professores. Terminalidade Específica. Objetivos da 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Diretrizes da 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Concepção de 

Inclusão Educacional. Redes de Apoio a Educação Inclusiva. Sala de recurso multifuncional. 

Sistema LIBRAS.  

 

Professor III - Artes 

O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O conhecimento Arte no currículo 

escolar: razões e finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a educação; Teoria da arte: 

arte como conhecimento, produção e expressão; A construção do Universo Cultural através da 

Arte: Das origens  do teatro, da música e das artes visuais à contemporaneidade:características, 

produções e produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e 

no Mundo; Elementos básicos das expressões artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, 

visuais, audiovisuais); Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações: comunicação na 
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contemporaneidade; Artes Cênicas: jogos teatrais na escola; teatro na escola; Música: 

elementos estruturais da linguagem musical, tendências musicais quanto ao ensino da música 

na sala de aula; Dança: papel da dança na educação; As danças como manifestações culturais; 

A metodologia do ensino de arte: Proposta triangular: fazer, apreciar e contextualizar; 

Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte - 

Linguagem, Arte e Educação. 

 

Professor III – Educação Física 

O conjunto de temas apresentados a seguir constitui-se em referencial teórico para avaliar o 

candidato em relação à Educação Física no Ensino Fundamental e Ensino Médio, voltado para 

um ensino por competência enquanto área do conhecimento, abrangendo: Objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Tendências pedagógicas; Seu 

objeto de estudo nas dimensões filosófica, política, sócio-cultural, psicológica e biológica; 

Cultura corporal do movimento; Esporte e jogo na escola: competição, cooperação e 

transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor, Mídia e educação 

física; Educação física inclusiva e qualidade de vida. 

 

Psicopedagogo 

Fundamentos da Psicopedagogia. Um olhar sobre a Psicopedagogia - Breve Histórico.  Alguns 

conceitos importantes. O Papel do Psicopedagogo. Leis, Códigos e Diretrizes da 

Psicopedagogia. O processo de ensino-aprendizagem e as práticas de avaliação escolar. 

Diagnóstico Psicopedagógico; Primeiro contato (agendamento). Queixa.  Anamnese.  Contrato 

e sessões de avaliação. Devolutiva e encaminhamento. Informe Psicopedagógico. Avaliação 

Psicopedagógica da Criança de 6 a 11 anos e do Adolescente. Recursos Psicopedagógicos e 

Ambiente de Trabalho. 

 

Veterinário 

Saúde Pública: Vigilância sanitária: métodos de armazenamento, manipulação, conservação e 

exposição de alimentos para consumo humano; Principais enfermidades transmitidas por 

alimentos; Higienização dos estabelecimentos e nos manipuladores; Inspeção sanitária de 

produtos de origem animal: procedimentos adotados segundo a legislação vigente para a 

inspeção em abatedouro de bovino, ovino, caprino e suíno; Principais zoonozes transmitidas 

por produtos de origem animal; Higienização e sanitização do estabelecimento;  Resolução nº 

216 de 2004 da ANVISA; Prevenção e Controle das seguintes zoonoses: Febres Hemorrágicas, 

Febre Amarela, Leptospirose, Brucelose, ancilostomíases; Biologia e Vigilância e Controle de 

Animais Domésticos; Biologia Vigilância e Controle de Animais; Técnicas Cirúrgicas; 

Métodos e Técnicas de Eutanásia em Animais; Esterilização, Desinfecção e Biossegurança. 

 

 

4. CONTEÚDO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir: 

 

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. 
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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.  

 

 


