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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.
Nível Alfabetizado: 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 Completo: 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
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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 situaçõesproblema.
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.
Nível Alfabetizado: 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 Completo: Lei Orgânica do Município de Santa Isabel – SP; História e
Geografia do Município de Santa Isabel  SP; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil;
Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de Santa Isabel – SP.
Nível Fundamental Incompleto: História e Geografia do Município de Santa Isabel  SP; História
Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e
Região de Santa Isabel – SP.
Nível Alfabetizado: História do Município de Santa Isabel  SP; História Geral e do Brasil;
Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de Santa Isabel – SP.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Combate às Endemias: 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 reemergentes. Trabalho e saúde 
prevenção de doenças associadas ao trabalho. Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de
classe, etnia, gênero e geração.
Assistente Social: A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos.
O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão
Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teóricometodológicas do Serviço
Social pós reconceituação. O espaço sócioocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias
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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.
Cirurgião 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.
Enfermeiro: 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
Saúde da Família e PACS. Programas de saúde. Puericultura. Normas de Biosegurança. Controle de
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS). Imunização; rede de frios.
Fiscal Municipal: 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.
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; 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.
Médico ( oftalmologista): Código de Ética Médica; Exame subjetivo do olho. Exame objetivo do
olho. Refração ocular. Vícios de refração. Diagnóstico dos Vícios de refração. Correção dos Vícios
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de refração. Perturbações de Motilidade Ocular (forias e tropias). Traumatismos oculares. Afecções
do cristalino. Glaucoma. Afecções da Córeoretina, nervoóptico e vias ópticas. Afecções do
Segmento Anterior. Oftalmologia Sanitária. Prevenção da Cegueira. Higiene Visual do Trabalho.
Manifestações oculares das doenças sistêmicas.
Médico ( dermatologista) : Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição
das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato,
dermatite atópica, dermatite seborréica, eczema numular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa
generalizada, dermatite de estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças
estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções
periungueais, eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções
por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias:
escabiose, pediculose, larva migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do
folículo piloso e das Glândulas sebáceas: acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia,
pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea,
líquen plano; Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica,
eritema polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e
vulgar; Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades;
Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo,
hipopigmentação inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose;
Tumores benignos: nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose
seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma, quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular,
carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi.
Médico ( endocrinologista): Biologia Molecular; Neuroendocrinologia; Doenças da Tiroide;
Paratiróide e doenças osteometabólicas; Doenças das adrenais.; Gônadas; Pâncreas Endócrino;
Obesidade; Dislipidemia; Endocrinologia Básica e Métodos Diagnósticos.
Médico ( reumatologista): Articulação cricoaritinóidea; Artrite reumatóide; Doença de Paget;
Espondilitereumatóide; Hidroxiprolina; Complemento sinovial na A. R.; Lopus eritematososistêmico; Teste
da Rosa de Bengala; Fenômeno de Raynaud; Síndrome de Hurler;Síndrome de Morquio; Ocronose;
Hiperostose senil anquilosante; Hidrartoseintermitente; Síndrome de Behcet na artrite piogênica;
Tofo gotoso. Epidemiologia;Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo
Ético; Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Geral.
Médico (otorrinolaringologista): Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe,
faringe e órgão da audição. Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da
laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva:
caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe:
glândulas salivares e seios paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia.
Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema
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vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do
pescoço. Laringoscopia. Manifestações otorrinolaringológicas na Aids.
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 Clinico: 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 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 cérebrovascular. Doenças neuromusculares  nervos, músculos e junção mioneural;
doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema
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
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neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina
nuclear aplicada à neurologia.
Médico Pediatra: Programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização,
Aleitamento materno); Relação médicofamíliacriança; Cuidados com o recémnascido.
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, infectocontagiosas 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.
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. Motorista: Código de Trânsito Brasileiro.
Professor Adjunto: 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 04  O trabalho escolar e
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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
ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Professor de Desenvolvimento Infantil: 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 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
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para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro
Brasileira e Africana.
Professor de Educação Básica I: 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 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 ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira
e Africana.
Professor de Educação Básica II (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 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.
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Professor de Educação Básica II (Ciências): 1. Diversidade da vida: A vida nos ecossistemas
brasileiros, critérios de classificação dos seres vivos, classificação em cinco reinos e caracterização
geral dos filos quantos às funções vitais e representantes mais característicos, cadeias e teias
alimentares, impactos ambientais e extinção de espécie. 2. Diversidade de materiais: materiais e
suas propriedades, reações químicas: ocorrência, identificação e representação, elementos químicos,
misturas, combinações, métodos de separação de misturas, estados físicos da matéria, mudanças de
estado, o ar e suas propriedades e composição. 3. Conservação e manejo de solos: solos  formação,
fertilidade e conservação, técnicas de conservação dos solos. 4. Decomposição de materiais: ação de
microorganismos na produção de alimentos, ação dos microorganismos na ciclagem da matéria. 5.
Qualidade da água e da vida: disponibilidade e tratamento de água, doenças de veiculação hídrica.
6. Energia nos ambientes: transformações e transferências de energia, obtenção de energia pelos
seres vivos. 7. Evolução dos seres vivos: fósseis como evidências da evolução, a seleção natural,
adaptações reprodutivas dos seres vivous. 8. A dinâmica do corpo humano: sistemas do corpo
humano e suas interações, fnções de nutrição no corpo humano, Doenças infecciosas e parasitarias
saúde preventiva. 8. Sexualidade: reprodução humana: características e ação hormonal, métodos
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. 9. Interações com
estímulos do ambiente: drogas e sistema nervoso, luz e visão, produzindo e percebendo os sons. 10.
Universo: astros, sistema solar, o sol como fonte de energia (luz e calor), movimentos da terra e da
lua e suas conseqüências. 11. Fundamentos básicos de física: força, movimento retilíneo uniforme,
gravidade, maquina simples, espelhos planos e curvos, eletricidade, magnetismo.
Professor de Educação Básica II (Educação Física): O conjunto de temas apresentados a seguir
constituise 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 didáticopedagógica; Crescimento e desenvolvimento
motor, Mídia e educação física; Educação física inclusiva e qualidade de vida.
Professor de Educação Básica II (Geografia): Questões técnicas metodológicas da Geografia  As
relações sociedade natureza do ensino da geografia. O repensar constante do ensino da geografia a
partir da leitura das paisagens. Produção/organização do espaço brasileiro e suas relações,
internacionais. As fases da industrialização e o processo de ocupação do território e suas
vinculações com a industrialização mundial.  A industrialização e o processo de urbanização
brasileira (movimentos da população), industrialização, urbanização, questão ambiental (qualidade
de vida). Relação cidade campo. As relações de produção circulação distribuição e consumo, nos
vários movimentos de ocupação do território brasileiro. Recursos naturais brasileiros no processo de
produção e organização do território nacional (questão ambiental). A organização da sociedade no
território brasileiro. Organização regional do território brasileiro. O processo de regionalização do
território brasileiro  as relações de trabalho e os movimentos da população os recursos naturais e
regionalização. As regiões Geoeconômicas brasileiras. A divisão políticoadministrativo regional e
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o planejamento da organização do território brasileiro  a divisão regional atual IBGE  as outras
divisões regionais do território brasileiro. Organização do espaço mundial, processo de
industrialização e urbanização na edificação do espaço mundial, a espacialização da indústria no
mundo. Os recursos naturais do globo e a questão ambiental. O processo de apropriação/utilização,
conservação/degradação dos grandes conjuntos morfoclimáticos, os recursos minerais e a escola
geológica do tempo, a industrialização, recursos naturais e a questão ambiental. A regionalização
mundial  A geopolítica na atualidade e reestruturação da ordem mundial. A geopolítica e o
processo de expansão das relações capitalistas no globo, surgimento do mundo de produção
socialista e suas repercussões na organização do espaço mundial. A organização da sociedade
mundial na atualidade. Área de conflito no mundo atual  região do Golfo Pérsico  o Leste
Europeu. O Fenômeno da Globalização.
Professor de Educação Básica II (História): I. O ofício do Historiador. A escrita da História.
Debates atuais da historiografia. A História das Mentalidades, História Sociocultural e História
Cultural. Metodologia de História. II. História do Brasil. Brasil Colônia: A colonização no processo
de expansão ultramarina; Sistema colonial; Trabalho escravo e formas de resistência; Peculiaridade
do processo de independência do Brasil. Brasil Império: O primeiro reinado; Período regencial;
Segundo reinado e políticaexterna; Imigração e movimento abolicionista; A crise no Império. Brasil
República: Sociedade e Cultura na primeira república; Mecanismos Políticos da República Velha e
Estado Novo; Aspectos econômicos e políticos dos governos militares; A redemocratização e o
panorama político atual. III. História Geral: Antigüidade Clássica; Grécia: do período homérico ao
período helenístico; Roma: organização social e instituições republicanas, A expansão territorial e a
crise da República. Europa Medieval: Os reinos bárbaros; Características do feudalismo; O
monopólio cultural da Igreja e as resistências populares. IV. Idade Moderna: Mercantilismo e o
Antigo Sistema Colonial; Renascimento e Reforma religiosa; O absolutismo e as revoluções
inglesas; O iluminismo e a independência dos EUA; Revolução industrial. V. Idade
Contemporânea: Revolução Francesa; Napoleão Bonaparte e a reação do Congresso de Viena;
Independência da América Latina; Revoluções liberais e movimentos sociais do século XIX; A
segunda Revolução Industrial e o imperialismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa;
Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; Descolonização da Ásia e da África; Conflitos na América
Latina e no Oriente Médio.
Professor de Educação Básica II (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); questiontag; 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.
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Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa): 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.
Professor de Educação Básica II (Matemática): O conjunto de temas apresentado a seguir é um
referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos específicos de Matemática que
poderá desenvolver na Educação Básica. É também um referencial para avaliálo quanto aos
fundamentos que estruturam o trabalho curricular em Matemática e quanto à aplicação didática e
metodológica desses conhecimentos na prática da sala de aula. 1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS:
os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas,
propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2.
ÁLGEBRA: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e
aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões
aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações
na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana,
plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. TRATAMENTO
DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e
interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E
CURRÍCULO: Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. A Matemática e seu
ensino dentro do atual panorama sóciocultural e econômico. Os objetivos da Matemática na
Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio.
Resolução de Problemas e a História da Matemática como meios para ensinar e aprender
Matemática.
Professor de 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
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Inclusiva. Concepção de Inclusão Educacional. Redes de Apoio a Educação Inclusiva. Sala de
recurso multifuncional. Sistema LIBRAS.
Professor de Educação Infantil: Tendências pedagógicas, concepções filosóficaspolíticas 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 políticopedagógico 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 ensinoaprendizagem. A interdisciplinaridade no processo de ensinar e de aprender. A
gestão escolar da Educação Profissional. A dimensão técnicapolítica 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 políticopedagógico: fundamentos
para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano
pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. 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).
Psicologo: 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.
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 cardiorespiratória, 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:

Prefeitura Municipal de Santa Isabel
“Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão”
Paraíso da Grande São Paulo

CONCURSO PÚBLICO  EDITAL Nº 01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  SP
ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários
e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
ROTEIRO DAS PROVAS PRÁTICAS
1. Cargos:
Mecânico
Operador de Máquinas
A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir:
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.
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.

