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PROGRAMA DAS PROVAS: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Nível Fundamental Incompleto (4ª série do ensino 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, Leitura e interpretação de textos elementares. 

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. 

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. 

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. 

MATEMÁTICA 

Nível Fundamental Incompleto (4ª série do ensino fundamental): Números naturais e 
inteiros: quatro operações fundamentais e resolução de problemas envolvendo as quatro 
operações. Sistema de numeração decimal e problemas envolvendo numeração decimal. 
Noções de dúzia, dezena, metade, dobro, triplo, um terço ou terça parte, um quarto ou 
quarta parte, número par e número ímpar e resolução de problemas. Sistema monetário 
nacional: o real e problemas envolvendo a nossa moeda. Área dos polígonos regulares. 
Volumes. Operações com frações e números decimais. Mínimo múltiplo comum. Equação 
do 1º grau. Regra de três simples. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-
problema. 
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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 

Nível Médio: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, 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. Sequências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 
Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: princípio 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. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Nível Fundamental Incompleto (4ª série do ensino fundamental): História e Geografia 
do Município de Biritiba Mirim - SP; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; 
Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de Biritiba Mirim – SP. 

Nível Fundamental: História e Geografia do Município de Biritiba Mirim - SP; História 
Geral e do Brasil; Geografia Geral e do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade 
Política do Brasil e Região de Biritiba Mirim – SP. 

Nível Médio: História e Geografia do Município de Biritiba Mirim - SP; História Geral e do 
Brasil; Geografia Geral e do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil 
e Região de Biritiba Mirim – SP. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Agente de Combate às Endemias e Zoonoses 
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 
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trabalho.  Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de classe, etnia, gênero e 
geração. 
 
Agente de Saúde 

Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); Promoção, Prevenção e Proteção de 

saúde; 3. Noções de Vigilância à Saúde, com ênfase nas doenças transmitida por 

vetores; 4. Ações de Educação em Saúde; 5. Participação social no Sistema Único de 

Saúde; 6. Competências da União, estados, municípios e Distrito Federal na área de 

vigilância em saúde. 

 
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;  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. 
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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 Desenvolvimento Infantil 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de 
outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230; LEI 
FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas 
alterações; LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; e suas alterações, especificamente os artigos: 1º ao 4º, 15 ao 18 e 53 ao 
59; 208; 232 e 245. PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 
04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para atendimento educacional especializado 
na educação básica modalidade educação especial. 
 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Noções gerais sobre atendimento ao público; Higiene e limpeza; Utilização de materiais 
dentários; Saúde bucal e profilaxia; Arcadas dentárias (adulto e criança); Estrutura do 
dente; Montagem de instrumental clínico; EPI (Equipamentos de Proteção Individual); 
Esterilização, desinfecção e manutenção de equipamentos; Materiais usados para 
restaurações; Registro de Dados (Anamnese) e Processo radiográfico (tomada e 
revelação). Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, Cidadania – Direitos e 
Deveres. Noções de atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, 
vacinas e doenças. 
 
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. 
 
Desenhista 

Desenvolvimento e representação gráfica de projetos de arquitetura: definições de 
planta de situação, locação (implantação), planta baixa, corte, fachada, elevações. 
Detalhes construtivos e de elementos em geral. Especificação de materiais; carimbo; 
linhas de representação; letras e números; escalas; indicação de chamadas; 
representação de escadas e rampas; representação de coberturas em plantas, cortes e 
fachadas; cotas; marcação de cortes; ampliação de detalhes; numeração e títulos de 
desenhos; representação, designação e quadro de portas e esquadrias; representação 
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de materiais. Desenho geométrico e cálculo de áreas. Formatos de papel da série A, 
tipos de papel e dobramentos de cópias. Caracterização das fases de projeto. Escalas 
de redução e ampliação. Instrumentos e materiais físicos de utilizados para a 
elaboração do desenho. Leitura de projetos complementares: projeto estrutural, de 
instalações elétricas e de iluminação, hidro-sanitário, de segurança, combate a 
incêndios etc. Leitura e elaboração de desenho de levantamento topográfico e projeto 
de terraplenagem. Normas Brasileiras de Desenhos Técnicos. Instrumentos de auxilio 
de desenho em 2D (duas dimensões) por computador: programas de computação 
gráfica – CAD, configurações e conceitos básicos; comandos de criação de desenhos e 
visualização; sistemas de coordenadas cartesianas; sistema de coordenadas polares; 
comandos de modificação; comandos e formatação de dimensionamentos e contagens; 
inserção e formatação de textos; utilização de bibliotecas e símbolos; utilização e 
associação de cores de linhas e espessuras de penas; formatação de escalas, 
plotagem e impressão. 

 
Diretor de Escola de Educação Infantil – EMEI 
Educação e Sociedade. Bases filosóficas, psicológicas e sociológicas da educação. 
Concepções Pedagógicas/ Teorias de Aprendizagem. Projeto Político – Pedagógico. 
Planejamento na Prática Educativa. A Trajetória da Direção Educacional no Brasil: 
Origem e Evolução. Currículo: Papel do Diretor Educacional. Limites e Educação. 
Processo de Avaliação e Fracasso Escolar. Gestão Escolar. Inclusão Escolar. 
Educação Popular. A função social e a direção escolar: integração escola/comunidade. 
LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20-12-1996 – atualizada. PARECER CNE/CEB nº 4/98 e 
Resolução CNE/CEB nº 2/98 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental. Resolução CNE/CEB nº 5/09 – Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. PARECER CNE/CEB nº 11/00 e Resolução 
CNE/CEB nº 1/00 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos. Resolução CNE/CEB nº3/10 – EJA. PARECER CNE/CEB nº 17/01 e 
Resolução CNE/CEB nº 2/01 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial. PARECER CNE/CP nº 3/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Decreto Federal nº 6.571 
de 17/09/08 - Dispõe sobre o atendimento educacional especializado Lei Federal n° 
11.494, de 20/06/07 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. BRASIL, 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de 9 
anos: orientações para inclusão da criança de 6 anos de idade. Ministério de Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2007. Constituição da República Federativa do Brasil – 
promulgada em 5 de outubro de 1988 -  Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 
Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – atualizada. Deliberação CEE nº 09, de 30 de junho de 1997. Institui no 
sistema de ensino Do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no 
Ensino Fundamental. Indicação CEE nº 08, de 30/06/97 – Progressão Continuada. 
Decreto nº 12.983, de 15/09/78 – Estabelece o Estatuto Padrão das APMs. 
 
Diretor de Escola Municipal de Educação Fundamental – EMEF 



 

 

 

 

Avenida Maria José de Siqueira Melo, n° 340 – Jd.Takebe – Biritiba Mirim / SP 

 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM - SP 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

Educação e Sociedade. Bases filosóficas, psicológicas e sociológicas da educação. 
Concepções Pedagógicas/ Teorias de Aprendizagem. Projeto Político – Pedagógico. 
Planejamento na Prática Educativa. A Trajetória da Direção Educacional no Brasil: 
Origem e Evolução. Currículo: Papel do Diretor Educacional. Limites e Educação. 
Processo de Avaliação e Fracasso Escolar. Gestão Escolar. Inclusão Escolar. 
Educação Popular. A função social e a direção escolar: integração escola/comunidade. 
LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20-12-1996 – atualizada. PARECER CNE/CEB nº 4/98 e 
Resolução CNE/CEB nº 2/98 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental. Resolução CNE/CEB nº 5/09 – Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. PARECER CNE/CEB nº 11/00 e Resolução 
CNE/CEB nº 1/00 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 
Jovens e Adultos. Resolução CNE/CEB nº3/10 – EJA. PARECER CNE/CEB nº 17/01 e 
Resolução CNE/CEB nº 2/01 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Especial. PARECER CNE/CP nº 3/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Decreto Federal nº 6.571 
de 17/09/08 - Dispõe sobre o atendimento educacional especializado Lei Federal n° 
11.494, de 20/06/07 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. BRASIL, 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de 9 
anos: orientações para inclusão da criança de 6 anos de idade. Ministério de Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2007. Constituição da República Federativa do Brasil – 
promulgada em 5 de outubro de 1988 -  Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 
Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – atualizada. Deliberação CEE nº 09, de 30 de junho de 1997. Institui no 
sistema de ensino Do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no 
Ensino Fundamental. Indicação CEE nº 08, de 30/06/97 – Progressão Continuada. 
Decreto nº 12.983, de 15/09/78 – Estabelece o Estatuto Padrão das APMs. 
 
Educador em Saúde Pública 

Lei 10.083 de 23 de setembro de 1998 que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado 
de São Paulo, Portaria da CVS 06/99 de 10 de março de 1.999, Resolução RDC nº 216 
de 15 de setembro de 2004, Portaria nº 518 de 25 de março de 2004 que Estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências e 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
Enfermeiro Diarista 

Legislação Profissional, organização das redes assistenciais e educação 
permanente.Política nacional de humanização e promoção da saúde.Projeto terapêutico 
singula. Matriciamento. Pacto pela vida e em defesa do SUS.Planejamento e 
organização do serviço de saúde. Sistematização da assistência de Enfermagem; 
Consulta de Enfermagem. Doenças transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças 
Crônicas, Regulação da Assistência na Atenção Básica. Linha de cuidados das 
Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, Idosos. Saúde do Trabalhador. Estratégias da 
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Saúde da Família e PACS. Programas de saúde. Puericultura. Normas de 
Biosegurança. Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS). 
Imunização; rede de frios. 

 
 
Engenheiro 

Instalações hidráulicas prediais. Instalações sanitárias. Meio ambiente. Sistema de 
tratamento de água potável. Sistema de poços artesianos. Sistema de tratamento de 
esgotos. Tratamento e incineração de lixo. Sistema de captação e drenagem de águas 
pluviais. Fiscalização de obras e Serviços de Engenharia. Impermeabilização. 
Coberturas. Revestimentos. Acabamentos. Segurança em edificações públicas e 
industriais. Pavimentos rígidos e flexíveis. Drenagem de pavimentos. Captação de 
águas pluviais. Combate a erosões e contenção de taludes. Reparos em pavimentos – 
rígidos e flexíveis. Rejuntamento de pavimento. Pintura e reparos de sinalização 
horizontal. Plantio e conservação de revestimento vegetal. Sistema de comunicação 
visual. Planejamento de obras e serviços de engenharia. Cronograma físico-financeiro. 
Orçamento de obras e de Serviços de Engenharia. Fluxograma de pagamentos de 
faturas. Reajustamento de preços. Controle de prazos. Medições de obras e serviços de 
engenharia. Conceito e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais 
(manutenção preventiva e corretiva). Administração de materiais técnicos de consumo. 
Planejamento e controle da manutenção (planejamento anual de atividades; sistemas 
de Ordem de Serviços, históricos de intervenções em equipamentos, componentes 
principais e em instalações, custos aplicados à manutenção). Programação e execução 
de serviços de manutenção. Conhecimento sobre cálculo estrutural, mecânica dos 
solos, Topografia, Auto Cad. 

 
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 
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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 

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. Finanças Públicas. Interpretação de Textos. Legislação Tributária Municipal. 
Matemática Financeira. Raciocínio Lógico. Impostos, tarifas, contribuições fiscais e 
parafiscais: definições. Tipos de impostos. Progressivos, Regressivos, Proporcionais. 
Diretos e Indiretos. Efeitos da ausência ou do excesso de cobrança de impostos. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica do Município; Código Tributário Municipal. 

 
Fiscal Sanitário 

Direito Sanitário; Legislação Básica sobre Vigilância; Vigilância à Saúde; Noções e 
Propostas Atuais; Processo Saúde/Doença; Vigilância Epidemiológica; Controle de 
doenças e agravos ocasionados por vetores e veiculação hídrica; Investigação e 
controle de surtos e epidemias; Controle de zoonoses e animais peçonhentos; 
Vigilância Sanitária: Sobre produtos e serviços: de alimentos, de medicamentos, do 
meio ambiente e saneamento, dos serviços de saúde de cosméticos; Vigilância a Saúde 
do Trabalhador; Saúde e trabalho; Controle de doenças ocupacionais; Acidente de 
trabalho; Educação em Saúde / Sanitária. Política de Saúde / princípios e diretrizes do 
SUS. 

 
Fisioterapeuta 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; 
Cinesioterapia; Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia 
aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; 
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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. 
 
Fonoaudiologo 
Anatomia e fisiologia dos Órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e 
processos de Comunicação: órgãos responsáveis. Patologias Fonoaudiológicas: 
Conceito, Etiologia, Tratamento. Psicomotricidade: Teoria, Técnicas em Terapias 
Psicomotoras. Aspectos Neurológicos ligados à linguagem: Estruturas, Processos 
Neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia Fonoaudiológica: 
Níveis de Prevenção, Intervenção Precoce, Reeducação Psicomotora, Reeducação da 
Deglutição Atípica. Reabilitação Fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia 
e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de 
linguagem por transtornos). Avaliação Audiológica: Laudos, Diagnósticos e 
Prognósticos, Principais Testes Complementares. Ética Profissional. 
 
Médico Cardiologista 

Exame clínico cardiológico; Métodos diagnósticos em cardiologia, Cardiopatia 
isquêmica; Valvulopatia aórtica; Valvulopatia mitral; Valvulopatia tricuspidea e pulmonar; 
Hipertensão arterial sistêmica; Cardiomiopatias; Miocardite; Doença do pericárdio; 
Insuficiência cardíaca congestiva;Taquiarritmias e bradarritmias; Sincope e morte súbita 
cardíaca; Embolia pulmonar e hipertensão pulmonar; Cardiopatia congênita em adultos; 
Endocardite infecciosa; Tumores cardíacos; Doença cardíaca na gravidez; 
Endocrinologia e coração; Colagenoses e coração; Coração de atleta;  Dissecção de 
aorta torácica; Aneurisma de aorta torácica; Avaliação e tratamento de pacientes no 
período perioperatório. 

 
Médico Ginecologista 

Anatomia, embriologia e fisiologia; Propedêutica gineco/obstétrica; Más formações 
genitais; Alterações menstruais; Puberdade, climatério; Hemorragias uterinas; Doenças 
infecciosas e não infecciosas dos órgãos genitais e mama; Esterilidade; Incontinência 
urinária; Oncologia; Drogas e interações medicamentosas; Analgesia e anestesia em 
obstetrícia; Ciclo gravídico/puerperal normal e doenças correlatas; Choque em 
obstetrícia; Distúrbios da hemocoagulação em obstetrícia; Anomalias congênitas; 
Distocias ; Patologia do feto, R.N., placenta, membrana e cordão umbilical. 

 
Médico Neurologista 

Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico.  Patologia e 
Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia 
neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da 
atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência; 
distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças 
neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e 
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema 
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nervoso;  doença neurológica no contexto da  infecção pelo HIV; epilepsias; 
hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; 
manifestações   neurológicas   das   doenças   sistêmicas;   neurologia   do   trauma   e   
urgências   em neurologia.   Indicações e interpretações da propedêutica armada em 
neurologia: liquor, neuroimagem,  estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma,  
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 

 
Médico Plantonista 

1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil – Saúde. 2. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 4. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de nível de 
saúde da população. 6. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 7. 
Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 8. Código de Ética 
Médica. 9. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 11. 
Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações 
clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, 
respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, 
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, 
pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 

 
Médico Plantonista Pediatra 

Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, 
Aleitamento materno); Relação médico-família-criança; Cuidados com o recém-nascido.  
Problemas comuns do ambulatório em pediatria: alimentação da criança; crescimento e 
desenvolvimento; vacinas, prevenção de acidentes, violência e maus tratos; 
dificuldades escolares, distúrbios nutricionais; doenças das vias aéreas superiores, 
respiratórias agudas e crônicas, cardiovasculares, digestivas; do trato urinário; 
neurológicas, infecto-contagiosas e parasitárias; afecções cirúrgicas comuns da 
infância; problemas dermatológicos na infância; linfadenomegalias e 
hepatoesplenomegalias, convulsões. Medicina do adolescente. Urgências em pediatria. 

 
Médico Psiquiatra 
História psiquiátrica; exame do estado mental ; delírium; demência ; alcoolismo;  
dependência química; esquizofrenia e transtornos delirantes; transtornos do humor; 
transtornos de ansiedade; transtornos somatoformes; transtornos dissociativos; 
transtornos alimentares; sono normal e transtornos do sono;  sexualidade humana; 
transtornos de personalidade; transtornos de déficit de atenção; emergências médicas; 
suicídio; psicofarmacologia; psicoterapias; terapia cognitiva. 
 
Médico Ultrassonografista 
A natureza do ultra-som. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de 
ultrasonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia – Anatomia ultra-sonográfica do saco 
gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Anatomia da idade 
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gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intra-
uterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros anexos 
do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas 
inflamatórias. Contribuição do ultra- som nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no 
diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia. Ultra-sonografia nas 
doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultra-sonográfico da mama 
normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero normal e patológico. Estudo 
ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. Ultra- sonografia e esterilidade. Estudo 
ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna. 
Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, 
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. 
Estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos 
peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. Patologias hepáticas. 
Tumores hepáticos: primário e metastático; Hepatopatias não tumorais 
(Esquistossomose hepato-esplênica, Cirrose Hepática); Abscessos hepáticos e 
hematomas. Ultra-sonografia das vias biliares: Anomalias congênitas; Litíase biliar; 
Colecistite aguda e crônica. Aspecto ultrassonográfico das coleções e abcessos 
peritonais. Patologias Pancreáticas: Pancreatites, Tumores. Patologias Renais: Trauma 
renal; Uropatias obstrutivas; Lesões císticas renais; Nefropatias crônicas; Tumores 
renais. Massas abdominais na infância. Abordagem ultrassonográfica da bexiga, 
próstata e vesículas seminais. Patologias articulares. A descoberta do raio X. Noções 
básicas sobre radiação, efeitos biológicos da radiação e proteção radiológica. Urografia 
escretora - Finalidade. Escanometria - finalidade. Ossos do crânio e da coluna vertebral 
- Anatomia. Efeitos danosos da radiação à saúde e dosagens máximas permitidas em 
12 meses. Usos de contrastes iodados em radiologia. Incidências fronto-naso, mento-
naso e perfil do crânio. Noções elementares sobre equipamentos radiológicos, filmes, 
chassis, grades, processadoras, revelação, contrastes radiológicos e preparo de 
pacientes. 
 
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 
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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 Máquinas 
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. 
 
Professor de Educação Artística 
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 
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, 
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apreciar e contextualizar; Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - 
área de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e Educação. 
 
Professor de 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. 
 
Professor de Educação Infantil 
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica em 
escolas de Educação Profissional. Pressupostos teóricos e legais da Educação 
Profissional. Orientação vocacional e profissional. O trabalho pedagógico em equipes 
multidisciplinares. O projeto político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e 
eixos norteadores. O planejamento, a execução, o acompanhamento e a comunicação 
de pesquisas científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva 
crítica da educação: importância, níveis e componentes. Currículo integrado: 
concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a integração 
curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, 
correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A prática da 
avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A multidimensionalidade do 
processo ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de 
aprender. A gestão escolar da Educação Profissional. A dimensão técnica-política da 
prática docente. 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. Didática. História da Educação. Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil vol. 1, 2 e 3. Diretrizes Curriculares para a Educação 
Infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). 
 
Professor de Ensino Fundamental 
I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico 
(caracterização, elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, 
atribuições e participação dos segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 
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04 - O trabalho escolar e o processo de inclusão; 05 - A contextualização dos currículos 
(interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os processos e 
os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - Organização dos tempos e 
espaços escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 
09 – Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a Educação Infantil, 
A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. 
Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança, A ludicidade como 
dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. 
Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da 
sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas 
Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação 
Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia 
das Relações. Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na 
Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição 
da República Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 
7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 
05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP 
nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. 
 
Professor de Inglês 
1. Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. 2.  Estruturas gramaticais: 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, relativos;  plural dos 
substantivos (regular e irregular);  artigos (definido e indefinido); advérbios (modo, lugar 
e tempo);  question-tag;  verbos regulares e irregulares;  tempos verbais (simple 
present, present continuous, simple past, past constinuous, simple future, immediate 
future, present perfect; present perfect continuous; past perfect; conditional; modal 
verbs) – formas: afirmativa, negativa e interrogativa; palavras interrogativas (Who, 
Where, When, How, etc); números cardinais e ordinais; preposições (in, on, at, under, 
behind, etc); grau dos adjetivos (comparative, superlativo); some, any and compounds. 
 
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. 
 
Psicopedagogo 
Fundamentos da Psicopedagogia. Um olhar sobre a Psicopedagogia - Breve Histórico.  
Alguns conceitos importantes. O Papel do Psicopedagogo. Leis, Códigos e Diretrizes da 
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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. 
 
 
 
Técnico de Enfermagem 

Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de 
medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. 
Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as 
Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e 
desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, 
vacinas. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos 
superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, 
sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e 
luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o 
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários 
e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 

 
Técnico de Farmácia 
Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou necessidades 
urgentes. Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. 
Controle de compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, 
indicações e contra indicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da 
farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, 
previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Comissões hospitalares. 
Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de 
medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de 
psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas 
farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções 
não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes físicos. 
Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema 
Único de Saúde - SUS. 
 
Técnico em Imobilizações Ortopédicas 

1. Saúde: conceitos. 2. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 
promoção de saúde e prevenção das doenças. 3. Anotações e registros. 4. Noções 
básicas anatomia humana. 5. Anatomia músculo esquelética. 6. Noções básicas de 
imobilizações. 7. Principais tipos de imobilizações. 8. Técnica de imobilizações: 
complicações de imobilizações. 9. Indicações mínimas de imobilizações. 10. Aplicações 
práticas de imobilizações. 11. Acidentes domésticos: orientações voltadas em atenção à 
criança e ao idoso. 12. Atenção à pessoa com deficiência, atenção à pessoa vítima de 
violência doméstica, sexista e outras violências. 13.Humanização do atendimento. 
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Terapeuta Ocupacional 

Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de Terapia Ocupacional. Terapia 
Ocupacional em Geriatria e Gerontologia: Avaliação; interdisciplinaridade na abordagem 
do idoso. Terapia Ocupacional em Pediatria: Desenvolvimento sensório perceptivo, 
cognitivo, motor normal e suas alterações; Terapia Ocupacional em neuropediatria. 
Terapia Ocupacional em Reabilitação Física: Noções fundamentais de: Acidente 
Vascular Cerebral; Traumatismo Cranioencefálico; Lesões Medulares; Queimaduras; 
Doenças Reumáticas; Doenças Degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-
ortopedia: Utilização de órteses e adaptações. Terapia ocupacional em Psiquiatria; 
Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. 

 
PROVAS PRÁTICAS 

 
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir: 
 
Cargos: 
 
Eletricista 
Mecânico 
Motorista 
Operador de Máquinas 
Pedreiro 
 
ELETRICISTA 
A avaliação da prova consistirá na Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e 
equipamentos utilizados na atividade; Noções de segurança, higiene e limpeza nos 
postos de trabalho; Desenvolvimento de atividades relacionadas as atribuições do cargo. 
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, sem a qual não será permitida ao candidato a realização da 
prova prática. 
 
MECÂNICO 
Organização, Segurança e Higiene no trabalho; Uso correto de ferramentas e 
equipamentos; Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; Conhecimento 
prático sobre as atividades desenvolvidas. 
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. 
 
MOTORISTA 
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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. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
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. 
 
PEDREIRO 
Argamassa de assentamento;  Ferramentas; Nível; Mangueira de Nível; Régua; 
Assentamento de tijolos; Argamassa de concreto; Pisos; Segurança e Higiene no 
Trabalho; Economia no uso dos materiais. 
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. 
 


