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PROGRAMA DAS PROVAS:
LÍNGUA PORTUGUESA
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.
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 Fundamental Completo: 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 Fundamental Incompleto: 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. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo.
MATEMÁTICA
Nível Fundamental Incompleto: 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.
CONHECIMENTOS GERAIS
Nível Fundamental Incompleto: História e Geografia do Município de Nhandeara  SP; História
Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e
Região de Nhandeara – SP.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente Comunitário de Saúde: Aleitamento Materno: Objetivos e importância. Nutrição infantil e
de gestantes: Principais grupos de alimentos e Importância da alimentação balanceada. Vacinação
Infantil: Principais vacinas e calendário de vacinação do Estado de São Paulo. Prevenção e
tratamento das diarreias. Processo Saúde Doença. Princípios e Diretrizes do SUS. Cadastramento
familiar e territorial: finalidade. Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Noções de ética e cidadania.
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, semisólidas e
estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas
de liberação de fármacos; aspectos técnicos de infraestrutura 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, autoimunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas ao
exame físico, químico e citológico da urina.
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Instrutor de Informática: Noções básicas software e hardware. Lógica de programação. Controle
de acesso e segurança. Conhecimento de conceitos sobre internet e intranet, programas de
navegação, correio eletrônico. Conhecimento de uso e administração de aplicativos básicos de
automação de escritório para elaboração de documentos, planilhas e apresentações. Redes de
computadores. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Executar tarefas de suporte e apoio a
aplicativos básicos. Manutenção de sistemas e aplicações. Implantar sistemas e aplicações.
Manutenção de equipamentos. Selecionar recursos de trabalho: especificar máquinas, ferramentas,
acessórios e suprimentos.
Médico da Estratégia Saúde da Família: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição
da República Federativa do Brasil – Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral.
Saúde Pública. Medicina Social e Preventiva. Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações
clínicas e diagnósticas. 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. Código de Processo Ético.
Professor de Informática: 1. Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em
Hardware; conectividade e configuração de ambiente de usuário; 2. Sistemas Operacionais
(98/2000/XP/2003): Instalação e configuração;Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente
Windows IIS,DNS, WINS, DHCP, Grupos de Usuários e Unidades Organizacionais, Domínios,
Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos, aplicação e acompanhamento do aluno em
softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. O uso do computador na Escola, as novas
tecnologias, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e a formação docente, o papel
do Professor na era digital e a utilização da tecnologia como meio de pesquisa e ferramenta no
processo de ensino aprendizagem; 3. Sistema Operacional Linux; 4. Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Portais de Informação, Bibliotecas Virtuais; 4. Sistemas Multimídia, Linguagem,
Multimídia, Hipertexto e Hipermídia.
Professor de Educação Básica I: I  CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01  Projeto Político
Pedagógico (caracterização, elaboração e execução); 02  Colegiados Escolares (composição,
atribuições e participação dos segmentos); 03  A relação escola, comunidade e família 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
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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 ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira
e Africana.
Professor de Educação Básica I – Educação Especial: 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 de Português: 1. Leitura e compreensão de texto. Linguagem e texto: uso, funções e
análise, norma padrão, variações lingüísticas, tipologia textual (elementos característicos de cada
tipo e gêneros textuais), diferença entre língua oral e língua escrita, relações de intertextualidade,
coesão e coerência textuais. 2. Estrutura, uso e funções da língua materna: Fonética e fonologia 
aspectos conceituais: fonema e letra; produção de fonemas; classificação dos fonemas; encontros
vocálicos e consonantais; divisão silábica. Ortografia – representação gráfica dos fonemas,
notações léxicas (sinais de acentuação). Pontuação. Crase. Morfologia – estruturas das palavras
(morfemas, radicais, prefixos, sufixos), processo de formação e flexão de palavras, classes
gramaticais. Sintaxe: concordância (nominal e verbal); regência (nominal e verbal); colocação de
pronomes; análise sintática da oração e do período. Emprego de tempos e modos verbais. 3.
Literatura brasileira: principais características e obras dos períodos: colonial/barroco; romantismo;
realismo; simbolismo; prémodernismo, modernismo; literatura contemporânea.
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Técnico em Contabilidade: Sistema Orçamentário Brasileiro: Plano Plurianual. Diretrizes
orçamentárias. Orçamento anual: conceito. Princípios orçamentários. Aspectos políticos, jurídicos,
econômicos e financeiros do orçamento. Conteúdo do orçamentoprograma. Classificações
orçamentárias da receita e da despesa pública de acordo com a Lei No 4.320/64 e as Portarias e
Resoluções que regulamentam a matéria. Processo orçamentário: Elaboração da proposta
orçamentária. Conteúdo e forma da proposta. Competência da elaboração. Discussão, votação e
aprovação. Encaminhamento da proposta ao Legislativo. Emendas, vetos e rejeição à proposta
orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Aspectos orçamentários, consoante Lei
Complementar No 101/2000. Receita Governamental: Conceito. Classificação da receita pública.
Estágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Despesa Governamental:
Conceito. Conceito e classificações da despesa pública. Despesas obrigatórias de caráter continuado
Estágio da despesa. Estágios da despesa:fixação, empenho, liquidação e pagamento. Contabilidade
Pública: Conceito. Campo de aplicação. As funções da contabilidade. Estrutura organizacional
contábil: centralizada, descentralizada e integrada. O sistema de informação contábil. Regras da Lei
No 4.320/64, da Lei Complementar No 101/2000 e do Decreto Lei No 200/67 aplicadas à
Contabilidade Pública. As demonstrações contábeis da Lei No 4.320/64. Princípios fundamentais de
contabilidade e sua aplicação à contabilidade pública. Reconhecimento das receitas e despesas
públicas. Escrituração contábil, registro das operações típicas. Balanços e levantamento de contas.
Relações intragovernamentais. Consolidação das demonstrações. Formas de gestão dos recursos
financeiros: princípio da unidade de tesouraria. Gestão por Fundos Especiais. Adiantamentos.
Contabilidade dos fundos especiais. Dívida pública: conceito, objetivo, classificação e capacidade
de endividamento. Prestações e Tomada de Contas: Contas de gestão, contas de governo, contas da
entidade. Tomada de contas, controle interno e externo da administração pública. Transparência e
controle, Lei Complementar No 101/2000. Administração Pública: Lei No 8666/93  Lei das
Licitações e Contratos Públicos.
ROTEIRO DAS PROVAS PRÁTICAS
1. Cargos:
Eletricista
Pedreiro
Pintor
Serviçal
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir:
ELETRICISTA
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:
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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.
PEDREIRO
A avaliação da prova consistirá na elevação de parede de tijolos e utilização correta de ferramental.
Argamassa de assentamento; 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.
PINTOR
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.
SERVIÇAL
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 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.

