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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 
EDITAL DE ABERTURA - N° 001 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, e na 

forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus 

anexos, sob a supervisão da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público instituída pela Portaria 

Municipal nº 128/2016, que se regerá pelo Decreto 005, de 31 de janeiro de 2007, pelas instruções contidas neste 

Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para o 

CONCURSO PÚBLICO, destinado ao preenchimento de vagas e as que vierem surgir durante a validade do 

concurso, assim como formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Arroio do Sal-RS, no regime 

Estatutário, que se regerá de acordo com as instruções especiais que serão partes integrantes deste Edital. 

 

1. QUADRO DE CARGOS, VAGAS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E PROVAS 

 

Cargo Vagas 

Vagas para 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais  

Vencimento 
Mensal 

R$ 
Requisitos 

Carga 
horária 

Semanal 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Advogado 
Cadastro 
Reserva 

- 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Advogado – 
Curso Superior Completo 
– Registro na OAB. 

30 100,00 

Agente 
Administrativo 

02 - 2.396,29 
Ensino Superior 
Completo. 

40 100,00 

Agente de Combate a 
Endemias 

02 - 1.080,98 Ensino Médio Completo. 40 80,00 

Arquiteto 
Cadastro 
Reserva 

- 2.396,29 

Habilitação Legal o 
Exercício de Arquiteto - 
Ensino Superior Completo 
– Registro no Conselho. 

36 100,00 

Assistente Social 02 - 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Assistente 
Social – Ensino Superior 
Completo – Registro no 
Conselho. 

36 100,00 

Atendente de 
Educação Infantil 

08 - 985,92 Ensino Médio Completo. 40 80,00 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

02 - 1.080,98 

Ensino Médio completo - 
Habilitação legal para o 
exercício da profissão de 
Auxiliar em Saúde Bucal - 
Registro no CRO. 

40 80,00 

Bibliotecário 01 - 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Bibliotecário 
– Ensino Superior 
Completo – Registro no 
Conselho. 

40 100,00 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 2 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

Biólogo 01 - 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Biólogo - 
Ensino Superior Completo 
– Registro no Conselho. 

36 100,00 

Contador 
Cadastro 
Reserva 

- 3.846,44 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Contador – 
Ensino Superior Completo 
– Registro no CRC. 

40 100,00 

Dentista 01 - 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Dentista - 
Ensino 
Superior Completo – 
Registro no CRO. 

20 100,00 

Dentista - 40 horas 02 - 3.183,26 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Dentista - 
Ensino 
Superior Completo – 
Registro no CRO. 

40 100,00 

Eletricista 02 - 985,92 

Ensino Fundamental 
Incompleto, de até no 
mínimo 3ª série - 
Experiência comprovada 
por meio de assinatura na 
CTPS constando contrato 
de trabalho nesta função 
com duração de no 
mínimo 06 (seis) meses 
ou certidão de órgão 
público atestando vínculo 
empregatício ou 
institucional (cargo 
estatutário) nesta função 
com duração de no 
mínimo 06 (seis) meses 
ou curso técnico em 
eletrotécnica. 

40 40,00 

Enfermeiro  04 - 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Enfermeiro – 
Curso Superior Completo 
- Registro no COREN. 

20 100,00 

Enfermeiro - 40 horas 04 - 3.183,26 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Enfermeiro – 
Curso Superior Completo 
- Registro no COREN. 

40 100,00 

Engenheiro Civil 
Cadastro 
Reserva 

- 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Engenheiro 
Civil – Curso Superior 
Completo – Registro no 
CREA 

36 100,00 

Farmacêutico 
Cadastro 
Reserva 

- 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Farmacêutico 
– Curso Superior 
Completo – Registro no 
Conselho. 

30 100,00 
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Fiscal 06 - 1.047,82 Ensino Médio Completo. 40 80,00 

Fisioterapeuta 01 - 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de 
Fisioterapeuta – Curso 
Superior Completo – 
Registro no Conselho. 

20 100,00 

Fonoaudiólogo 01 - 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de 
Fonoaudiólogo. Curso 
Superior Completo – 
Registro no Conselho. 

36 100,00 

Geólogo 
Cadastro 
Reserva 

- 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Geólogo – 
Curso 
Superior Completo – 
Registro no CREA. 

36 100,00 

Médico Clínico Geral 07 - 7.162,34 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Médico 
Clínico Geral – Curso 
Superior Completo – 
Registro no Conselho. 

24 100,00 

Médico Ginecologista  01 - 3.581,17 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Médico 
Ginecologista – Curso 
Superior Completo – 
Registro no Conselho. 

08 100,00 

Médico Pediatra 01 - 3.581,17 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Médico 
Pediatra – Curso Superior 
Completo – Registro no 
Conselho. 

08 100,00 

Médico Veterinário  
Cadastro 
Reserva 

- 2.396,29 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Médico 
Veterinário – Curso 
Superior Completo – 
Registro no Conselho. 

36 100,00 

Merendeira 04 - 870,97 
Ensino Fundamental 
Incompleto, de até no 
mínimo a 6ª Série. 

40 40,00 

Monitor 08 - 919,60 
Ensino Fundamental 
Completo. 

40 50,00 

Motorista “D” 06 - 1.271,09 
Ensino Fundamental 
Incompleto, de até no 
mínimo a 6ª Série. 

44 40,00 

Nutricionista 
Cadastro 
Reserva 

- 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Nutricionista 
– Curso Superior 
Completo – Registro no 
Conselho. 

36 100,00 

Oficial Administrativo 08 - 985,92 Ensino Médio Completo. 40 80,00 

Operador de 
Máquinas 

03 - 1.271,09 

Ensino Fundamental 
Incompleto, de até a 4ª 
Série – Carteira Nacional 
de Habilitação, nos 

44 40,00 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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termos do Código 
Nacional de Trânsito. 

Operário de Obras e 
Serviços  

18 02 868,76 
Ensino Fundamental 
Incompleto. 

44 40,00 

Operário 
Especializado 

02 - 919,60 
Ensino fundamental 
incompleto, de até no 
mínimo a 6ª série. 

44 40,00 

Psicólogo 01 - 1.591,63 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Psicólogo – 
Curso Superior Completo 
– Registro no Conselho. 

20 100,00 

Psicopedagogo  01 - 2.396,29 

Graduação em 
Psicopedagogia ou Pós-
Graduação “lato sensu” - 
Especialização em 
Psicopedagogia, desde 
que na Graduação 
tenham concluído curso 
de Psicologia, 
Fonoaudiologia, 
Pedagogia, ou outra 
Licenciatura. 

30 100,00 

Servente  08 - 870,97 
Ensino fundamental 
incompleto, de até no 
mínimo a 4ª série. 

40 40,00 

Técnico Agrícola  
Cadastro 
Reserva 

- 985,92 
Curso Específico de 
Ensino Médio de Técnico 
Agrícola. 

40 80,00 

Técnico em 
Contabilidade 

03 - 1.383,83 

Habilitação Legal para o 
Exercício de Técnico em 
Contabilidade – Registro 
no CRC. 

40 80,00 

Técnico em 
Edificações  

02 - 1.383,83 

Ensino Médio de Técnico 
em Edificações – 
Habilitação 
Profissional – Registro no 
CREA. 

40 80,00 

Técnico em 
Enfermagem 

05 - 1.047,82 
Curso de Técnico em 
Enfermagem – Registro 
no COREN. 

36 80,00 

Técnico em 
Enfermagem - 40 
horas  

03 - 1.160,56 
Curso de Técnico em 
Enfermagem – Registro 
no COREN. 

40 80,00 

Topógrafo  01 - 1.383,83 

Habilitação Legal para o 
Exercício da Profissão – 
Ensino Médio Completo – 
Registro no CREA. 

40 80,00 

Vigia 02 - 870,97 
Ensino Fundamental 
Incompleto, de até no 
mínimo a 7ª série. 

40 40,00 

Professor - Séries 
Iniciais  

05 - 994,77 

Curso superior de 
licenciatura plena, 
específico para séries 
iniciais do ensino 

20 100,00 
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fundamental e/ou Curso 
Médio Normal. 

Professor - Educação 
Infantil 

08 - 994,77 

Curso superior de 
licenciatura plena, 
específico para educação 
infantil e/ou Curso Médio 
Normal. 

20 100,00 

Professor - Português 01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes. 

20 100,00 

Professor - Inglês 01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes. 

20 100,00 

Professor - Artes 01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - Ciências  01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - Educação 
Física  

02 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 

20 100,00 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

Professor - 
Matemática 

01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - História 01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - Música 02 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - Ensino 
Religioso  

01 - 994,77 

Curso superior em 
licenciatura plena, 
específico para as 
disciplinas respectivas ou 
formação superior em 
área correspondente e 
formação pedagógica, nos 
termos do artigo 63 da 
LDB e demais legislações 
vigentes 

20 100,00 

Professor - 
Atendimento 
Educacional 
Especializado - AEE 

04 - 994,77 

Curso Superior de 
Pedagogia com 
habilitação específica 
para Educação Especial; 
ou Curso Superior de 
Licenciatura Plena para a 
Educação e Curso de 
Especialização de Pós-
Graduação Latto Sensu 
em Educação Especial; ou 
Curso Superior de 

20 100,00 
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Licenciatura Plena para a 
Educação e Curso de 
Especialização de Pós-
Graduação Latto Sensu 
em Atendimento 
Educacional 
Especializado; ou Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena para a Educação e 
Curso de Especialização 
de Pós-Graduação Latto 
Sensu em 
Psicopedagogia. 

Orientador 
Educacional  

01 - 2.652,72 

Formação em curso 
superior de Pedagogia ou 
Pós-Graduação em 
Pedagogia com 
habilitação específica em 
Orientação Educacional. 

40 100,00 

Supervisor 
Educacional  

04 - 2.652,72 

Formação em curso 
superior de Pedagogia ou 
curso Pós-Graduação, 
ambos específicos para a 
Supervisão Educacional. 

40 100,00 

 

1.1. Para os cargos de Professor (SÉRIES INICIAIS; EDUCAÇÃO INFANTIL; PORTUGUÊS; INGLÊS; ARTES; 

CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO FÍSICA; MATEMÁTICA; HISTÓRIA; MÚSICA; ENSINO RELIGIOSO; ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE); Psicopedagogo; Orientador Educacional e Supervisor Educacional será 

aplicada além da prova objetiva a prova de títulos; 

1.2. Para os cargos de Motorista “D” e Operador de Máquinas será aplicada além da prova objetiva a prova 

prática; 

1.3. Para todos os cargos será aplicada prova objetiva.  

 

2. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS CARGOS 

2.1. Ser brasileiro nato, ou naturalizado de acordo com o Art. 12º da Constituição da República Federativa, cujo 

processo tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições. 

2.2. Os candidatos deverão possuir idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data da contratação. 

2.3. Os candidatos deverão estar em dia com as obrigações do serviço militar (se do sexo masculino) e resultantes 

da legislação eleitoral. 

2.4. Os candidatos deverão comprovar ter todos os requisitos exigidos para o cargo, na data da posse. 

2.5. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra os 

Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/06. 

 

3. DA INSCRIÇÃO, DO REQUERIMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ATO 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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3.1. O pedido de inscrição deverá ser efetuado via Internet, no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br. 

3.2. Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico. 

3.3. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que o pagamento da taxa de 

inscrição não será devolvido em hipótese alguma, nem haverá isenção total ou parcial, salvo em caso de anulação 

plena deste Concurso Público. 

3.4. Para efetuar a inscrição, é indispensável o preenchimento completo da ficha de inscrição. 

3.5. As inscrições estarão disponíveis no site a partir das 11h00min horas, do dia 25 de janeiro de 2016 até as 

16h00min horas do dia 25 de fevereiro de 2016, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma 

completa e correta, todos os campos da ficha de solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações. O 

prazo máximo para reimprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária do 

território nacional, ou pela Internet via “bankline” será até o 26/02/2016. 

3.6. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato de 

todas as condições estabelecidas neste Edital, devendo declarar na ficha de solicitação de inscrição que tem 

ciência e concorda que quando convocado deverá entregar todos os documentos comprobatórios exigidos para o 

cargo, por ocasião da nomeação. 

3.7. O boleto bancário referido no item 3.5 (três ponto cinco) deverá ser impresso pelo candidato, após a 

conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição. 

3.8. O valor da taxa de inscrição será conforme constante no Quadro do item 1. 

3.9. As inscrições realizadas com pagamento após a data citada no item 3.5 (três ponto cinco) serão indeferidas. 

3.10. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser realizado com cheque que venha a ser devolvido, por 

qualquer motivo, a Comissão Especial do Concurso Público reserva-se ao direito de indeferir a inscrição e tomar as 

medidas legais cabíveis. 

3.11. A Comissão não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação e congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.12. Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea. 

3.13. A inscrição somente será considerada confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa.  

3.14. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato, devendo ser 

apresentado quando houver necessidade. 

3.15. As informações prestadas no pedido de inscrição via Internet serão de exclusiva responsabilidade do 

candidato, dispondo a Comissão Especial do Concurso Público do direito de excluir do certame o candidato que 

não preencher o formulário de forma completa e correta, pressupondo-se, pela formalização desses atos, o 

conhecimento pormenorizado deste Edital, com a consequente aceitação de todos os seus termos. 

3.16. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha de Inscrição acarretará em insubsistência da 

inscrição, nulidade de aprovação e/ou da classificação, além da perda dos direitos, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis. 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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3.17. A efetivação da inscrição implica a sujeição deste Edital em todos os seus termos. 

3.18. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja coincidência dos horários de 

aplicação das provas estipulados no item 6 deste Edital. 

3.19. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração do cargo escolhido na ficha de inscrição, seja qual for o 

motivo alegado. 

3.20. Caso seja efetuada inscrição para mais de um cargo cujas respectivas provas objetivas sejam concomitantes, 

o candidato deverá fazer a opção por um deles, ficando eliminado nas outras opções em que constar como 

ausente. 

3.21. É vedada a transferência para terceiros do valor da taxa de inscrição. 

3.22. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. 

3.23. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá entrar em contato com a empresa 

clicando no ícone “Contato” do site www.eplconcursos.com.br. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

4.1. As pessoas com deficiência serão reservadas no mínimo 10% (cinco por cento) do total das vagas da 

Administração Direta, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e o cargo/área de qualificação 

a exercer, em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal n°005/2007. 

4.2. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 

5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

4.3. Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios passíveis de correção. 

4.4. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do cargo, ou na 

realização da prova pelo portador de necessidades especiais, é obstativa à inscrição no Concurso. 

4.5. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de material tecnológico 

de uso habitual. 

4.6. O candidato com deficiência deverá protocolar no Setor de Arrecadação, na Prefeitura Municipal de Arroio 

do Sal-RS, somente durante o período de inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 

bem como a provável causa de necessidade especial, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua 

prova, conforme especificado nos itens seguintes.  

4.7. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia do 

Concurso deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização da prova, 

através do preenchimento do Requerimento Anexo III deste Edital. 

4.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para a realização das 

provas deverá requerê-lo, no ato da inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 

da área de sua deficiência. 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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4.9. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas ampliadas, com 

tamanho de letra correspondente a corpo 24. 

4.10. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados serão considerados como não portadores de 

deficiência. 

4.11. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do Concurso em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, horário e local da realização das provas. 

4.12. Na falta de candidatos aprovados para provimento das vagas reservadas para os portadores de necessidades 

especiais, estas serão preenchidas pelos demais aprovados, em estrita observância à ordem classificatória. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. O Edital de homologação das inscrições será afixado em Edital no Mural Oficial da Prefeitura, no prédio da 

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal –RS e divulgadas no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br, até a 

data de 08 de março de 2016. 

5.2. É de competência da Comissão, por meio de sua Presidência, o indeferimento das inscrições que não 

atenderem às exigências do presente Edital.  

 

6. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  

6.1. Na data de 23 de março de 2016, será divulgado o edital com os locais de provas dos candidatos para a Prova 

Objetiva. O Edital estará disponível no Mural Oficial da Prefeitura, no Prédio da Prefeitura Municipal de Arroio do 

Sal-RS e no endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br. 

6.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na cidade de Arroio do Sal-RS, na data 

de 10 de abril de 2016, em horário a ser divulgados através do edital de local de prova. A prova terá duração 

máxima de 03 (três) horas, contados a partir de seu início. 

a) As provas para os cargos de ensino fundamental incompleto/completo e ensino superior, serão aplicadas no 

período da manhã; 

b) As provas para os cargos de ensino médio e/ou técnico serão aplicadas no período da tarde; 

c) Poderá ocorrer alteração na data e horário das provas em virtude do número de candidatos inscritos. 

6.3. A Prova Objetiva deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação do Concurso Público.  

6.4. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

início previsto no item 6.2. 

6.5. Os candidatos apresentar-se-ão para a Prova Objetiva munidos de: 

a) Preferencialmente, com o comprovante de inscrição do concurso com a devida autenticação de recolhimento 

bancário E/OU protocolo de inscrição homologado; 

b) Obrigatoriamente, documento de identificação original com foto expedido por órgão público (São 

considerados documentos de identidade as carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de 

Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de 

Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos 

termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97); 

c) Caneta esferográfica com tinta azul ou preta, escrita grossa. 

d) O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da Prova Objetiva, cédula de identidade 

original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar boletim de ocorrência original emitido pela 

delegacia. 

6.6. Em hipótese alguma será fornecido o local de prova ou ensalamento via telefone ou e-mail. 

6.7. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova. 

 

7. DA PROVA OBJETIVA 

7.1. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha com 05 (cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 

apenas uma única correta, distribuídas em matérias conforme o Anexo I, deste Edital. 

7.2. O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital. 

7.3. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único 

instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento incorreto será de inteira 

responsabilidade do candidato não havendo substituição da mesma. O preenchimento da Folha de Respostas deve 

ser realizado com caneta esferográfica de cor preta ou azul, escrita grossa.  

7.4. O candidato que deixar de assinar a Folha de Respostas e/ou a Lista de Presença será eliminado do Concurso 

Público.  

7.5. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de candidatos no local da prova: 

a) sem o Documento de Identidade (original), nos termos previstos no item 6.5.b;  

b) após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente eliminados do Concurso 

Público;  

c) portando celular ligado, aparelhos de som, calculadoras de qualquer espécie, livros, cadernos e outros 

materiais de consulta; 

d) acompanhados de crianças ou mesmo de adultos. 

7.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 

afastamento de candidato da sala de provas. 

7.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

acompanhante responsável pela guarda da criança, que ficará em sala reservada para essa finalidade. A candidata 

que não levar acompanhante estará impossibilitada de realizar a prova. 

7.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre 

o local, data e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, 

qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso 

Público. 

7.9. O gabarito da Prova Objetiva será afixado em Edital no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Arroio do Sal-

RS e divulgado no site www.eplconcursos.com.br, no próximo dia útil após aplicação da prova. 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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7.10. Considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver na Prova Objetiva nota igual ou superior a 60 

(sessenta). 

7.11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 60 (sessenta) 

minutos do seu início. 

7.12. Ao término da prova o candidato deverá solicitar a presença do fiscal em sua carteira e entregar a Folha de 

Respostas, retendo para si apenas o caderno de provas. 

7.13. O candidato que comparecer ao local de prova portando celular mesmo que desligado, bolsas, bonés, 

qualquer outro material, deverá deixar amostra na frente da sala, podendo retirar somente ao término da prova. 

7.14. Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas folhas de respostas, 

realizarem a conferência de todos os documentos e assinarem o Termo de Fechamento do Envelope das Folhas de 

Respostas, de acordo com as orientações do Fiscal de Sala. 

 

8. DA PROVA DE TÍTULOS 

8.1. A prova de títulos será aplicada somente aos cargos de Professor (SÉRIES INICIAIS; EDUCAÇÃO INFANTIL; 

PORTUGUÊS; INGLÊS; ARTES; CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO FÍSICA; MATEMÁTICA; HISTÓRIA; MÚSICA; ENSINO RELIGIOSO; 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE); Psicopedagogo; Orientador Educacional e Supervisor 

Educacional. 

8.2. Os títulos deverão ser entregues no dia e horário de aplicação da Prova Objetiva, para o fiscal de sala, não 

sendo recebidos e/ou aceitos títulos fora do prazo estipulado. O candidato poderá acondicionar os títulos em 

envelope e identificá-lo com os dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL – RS  
CONCURSO PÚBLICO EDITAL n° 001/2016 
NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 
DATA DE NASCIMENTO: 
CARGO: 

 

8.3. Os títulos são de caráter classificatório, sendo de responsabilidade do candidato a sua apresentação.  

8.4. A pontuação referente aos títulos será aplicada conforme tabela abaixo: 

 

QUADRO DE TÍTULOS 

TÍTULOS REQUISITOS PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
ESPECIALIZAÇÃO 

Comprovar, mediante apresentação de 
certificado, que possui curso específico de pós-
graduação ou especialização concluída de, no 
mínimo, 360 horas, na área de conhecimento do 
cargo pretendido. 

05 (cinco) pontos 
por certificado 

05 (cinco) pontos 

CURSOS 
Comprovar, mediante apresentação de 
certificado, declaração, atestado e /ou 
documento equivalente, que possui curso, 

01 (um) ponto 
por certificado 

05 (cinco) pontos 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br
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concluído de no mínimo 40 horas, na área de 
conhecimento do cargo pretendido. Não serão 
aceitos comprovantes de cursos com carga 
horária menor, nem mesmo somatório de cursos 
com carga horária inferior. Cada documento 
equivale a um ponto, mesmo se apresentar carga 
horária superior ao mínimo estipulado.  

Total Máximo de Pontos 10 

 

8.5. Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial e reconhecida 

pelo MEC. Será aceita certidão de conclusão de curso, desde que acompanhada do histórico escolar. 

86. Todos os documentos apresentados para a Prova de Títulos (certificados, diplomas, histórico escolar etc.) 

deverão ser apresentados em cópia autenticada por tabelião público. 

8.7. A Prova de Títulos tem o caráter classificatório sendo sua nota somada a nota da prova objetiva.  

8.8. Os títulos deverão apresentar carga horária conforme apresentada pela tabela de “Quadro de títulos” e 

estarem concluídos na data de realização da Prova Objetiva. Não serão avaliados títulos de cursos sem conclusão. 

8.9. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre o local, data e horário para entrega dos títulos. A não 

apresentação dos títulos, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e o mesmo não 

pontuará. 

8.10. O resultado da Prova de Títulos será afixado em Edital no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Arroio do 

Sal – RS e divulgado através do site www.eplconcursos.com.br, na data de divulgação do resultado preliminar 

deste Concurso Público. 

8.11. Somente serão analisados os títulos de candidatos aprovados na Prova Objetiva. 

 

9. DA PROVA PRÁTICA 

9.1. Na data de 06 de maio de 2016, será divulgado o edital com os locais de provas dos candidatos para a Prova 

Prática. O Edital será divulgado através do site www.eplconcursos.com.br .  

9.2. A prova prática será aplicada na cidade de Arroio do Sal – RS,  em local e hora a serem definidos no edital de 

local de prova na data de 15 de maio de 2016, podendo ser alterada em virtude da quantidade de candidatos e 

disponibilidade de locais para sua aplicação. 

9.3. Somente realizará a prova prática o candidato que for aprovado na prova objetiva. 

9.4 A prova prática corresponde à realização de tarefas conforme quadro abaixo: 

QUADRO A 

CARGO DESCRIÇÃO 
VALOR MÁXIMO 

DOS PONTOS 

Motorista D 

Prova será realizada em ônibus escolar. Exame prático de direção 
veicular, será avaliado na presença de examinadores, em percurso 
a ser determinado no momento da prova. 
A prova será composta de etapa única eliminatória consistirá no 
comportamento do candidato com relação as regras gerais de 
trânsito e seu desempenho na condução do veículo como: partida 

100 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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e parada, rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do 
veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência da 
sinalização de trânsito (vertical/horizontal) e semafórica, como 
também outras situações verificada durante a realização da prova 
prática. O aproveitamento do candidato na prova de direção 
veicular será avaliado em função da pontuação negativa das faltas 
cometidas no percurso.   
 
O candidato que cometer qualquer falta eliminatória estará 
eliminado da prova sendo desclassificado.  
 

Operador de Máquinas  

A prova será realizada em um equipamento Motoniveladora 
Patrol.  
Tempo de prova: Até 15 minutos 
Tarefa: o candidato deverá executar uma tarefa, a qual será a 
mesma para todos os candidatos.  
 

100 

 

9.5. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de candidatos no local da prova: 

a) Sem a Carteira Nacional de Habilitação correspondente ao cargo pretendido, quando exigido;  

b) Sem documento oficial, original com foto, para os cargos que não exigem Carteira Nacional de Habilitação;  

c) Após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente eliminados do Concurso 

Público;  

d) Portando celular ligado, aparelhos de som, calculadoras de qualquer espécie, livros, cadernos e outros 

materiais de consulta, sendo eventual uso acarretará a eliminação do candidato do concurso.  

e) Acompanhados de crianças ou mesmo de adultos. 

9.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 

afastamento de candidato do local de provas. 

9.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

acompanhante responsável pela guarda da criança, que ficará em sala reservada para essa finalidade. A candidata 

que não levar acompanhante estará impossibilitada de realizar a prova. 

9.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre 

o local, data e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova, 

qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso 

Público. 

9.9. O resultado da Prova Prática será afixado em Edital no Mural Oficial da Prefeitura e divulgado através do site 

www.eplconcursos.com.br, a partir do dia 17/05/2016. 

9.10. Considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver na Prova Prática nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos. 
9.11. O candidato considerado REPROVADO, será automaticamente eliminado do Concurso.  

9.12. A tabela com a distribuição dos pontos está contida no Anexo IV e Anexo V. 

 

10. CRITÉRIO DE DESEMPATE  

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br
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10.1. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da pontuação obtida por cada candidato e, em 

caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Tiver maior idade. 

b) Tiver maior pontuação nas questões de Matéria Específica.  

c) Tiver a maior pontuação nas questões objetivas de Português. 

d) Tiver maior número de filhos. 

e) Sorteio público.  

 

11.  DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL 

11.1. O resultado classificatório será obtido da seguinte forma: 

a) para os cargos com prova de títulos, a nota final será obtida através da soma da nota da prova objetiva com a 

nota da prova de títulos, este último se houver; 

b) para os cargos com apenas prova objetiva a nota final, será a nota alcançada pelos candidatos na prova objetiva. 

c) para os cargos com prova prática, a nota final será obtida através da soma da nota da prova objetiva com a nota 

da prova de prática; 

11.2. O resultado preliminar do Concurso será afixado em Edital no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Arroio 

do Sal-RS e divulgado no site www.eplconcursos.com.br, a partir do dia 25 de maio de 2016. 

11.3. O Presidente da Comissão, quando for o caso, decidirá sobre o recurso, sendo o resultado divulgado através 

de edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, na mesma forma de divulgação constante no item 10.2. 

11.4. O resultado final será divulgado até a data de 08 de junho 2016, dele não caberá recurso. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Caberá RECURSO ADMINISTRATIVO, nos 3 dias seguintes à data das respectivas divulgações:  

a) ao Edital de Abertura das Inscrições; 

b) ao Indeferimento das Inscrições; 

c) às Questões e Gabarito da Prova Objetiva; 

d) a avaliação prática; 

e) a avaliação da prova de títulos; 

f) à Classificação Preliminar dos candidatos; 

12.2. Os recursos administrativos deverão ser efetuados exclusivamente na Prefeitura Municipal de Arroio do Sal-

RS, diretamente no setor de Arrecadação em horário de expediente. 

12.2.1. Para interposição do recurso, o candidato deverá, preencher o Requerimento de Recurso fornecido junto 

ao município.  

12.2.2. O embasamento referente aos recursos da prova objetiva deverá referenciar a bibliografia, artigo, fonte de 

consulta eventualmente utilizada de forma completa (obra, autor, páginas), devendo-se, quando possível, 

disponibilizar o link para acesso das informações ofertadas. 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br
http://www.eplconcursos.com.br/


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 16 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

12.2.3. Serão indeferidos os recursos interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos que 

não os estipulados neste Edital, bem como aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento. 

12.3. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou 

classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda 

acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos em virtude da alteração das suas notas em relação à 

pontuação mínima exigida para a classificação. 

12.3.1. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos presentes 

à prova. 

12.4. As deliberações decorrentes da análise dos recursos serão divulgadas através de edital específico nos sites 

www.eplconcursos.com.br e no Mural Oficial do Município de Arroio do Sal-RS, juntamente com o edital 

contendo eventuais retificações de gabarito, resultado ou classificação, se for o caso. 

12.4.1. O Relatório Analítico dos Recursos de cada fase do Concurso Público, contendo as razões das deliberações 

da Banca Examinadora, ficará à disposição dos interessados na Prefeitura do Município de Arroio do Sal-RS, a 

partir da data de sua divulgação, para eventual consulta dos interessados. 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1. Ocorrerá a homologação do concurso, depois de transcorridos todos os prazos recursais. 

13.2. A homologação será afixada em Edital no Mural Oficial na Prefeitura Municipal de Arroio do Sal-RS e 

divulgado no site www.eplconcursos.com.br. 

13.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de 

publicação de sua homologação no Órgão Oficial de Publicação do Município, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério do Poder Executivo Municipal.  

 

14.  DA NOMEAÇÃO 

14.1. A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a 

investidura constantes neste Edital e da legislação vigente. 

14.2. A nomeação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no Concurso e atenderá ao requisito de 

Aprovação em Exame de Saúde Física e Mental a ser efetuado pelo órgão competente do Município, como consta 

no item 14.1 do presente Edital. 

14.3. Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação do 

Edital de Convocação no Órgão Oficial de Publicação do Município para se apresentarem na Secretaria Municipal 

de Administração, a fim de cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato, no prazo 

supracitado. 

14.4. O candidato deverá no prazo estipulado pelo Município comprovar que preenche os requisitos para 

admissão, previstos no Edital de Concurso e Legislação pertinente a matéria e ainda comprovar a idade mínima de 

18 (dezoito) anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo 
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das sanções penais aplicáveis, devendo ainda apresentar os documentos abaixo relacionados, em fotocópias 

autenticadas: 

a) Cédula de Identidade; 

b) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 

c) PIS/PASEP; 

d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

e) Certificado de Reservista; 

f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 

g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio; 

h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a)); 

i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 

j) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato); 

k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC; 

l) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos do art. 37 da Constituição Federal; 

m) Uma foto 3x4, recente; 

n) Declaração de bens. 

 

14.5. O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado para a posse 

com base no disposto nos itens 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, quando então, se for de sua conveniência e dentro do 

prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante pedido a 

ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

15. DO EXAME MÉDICO E DA POSSE 

15.1. O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter-se à 

Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório, a ser efetuada por médico oficial do município, em dia e local 

previamente designados pelo Setor de Recursos Humanos.  

15.2. A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Órgão Oficial de Publicação do 

Município, considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no item 14.3. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este concurso, sendo publicados no Órgão Oficial de Publicação do Município de Arroio 

do Sal-RS que é o Mural Oficial da Prefeitura de Arroio do Sal e informativo na Internet, no endereço eletrônico 

www.eplconcursos.com.br.  

16.2. As publicações dos Editais de convocação dos candidatos aprovados serão realizadas somente através de 

publicação no Órgão Oficial de Publicação do Município de Arroio do Sal-RS, que é o Mural Oficial da prefeitura.  

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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16.3. Durante a aplicação das provas, o candidato que for surpreendido em comunicação com outras pessoas, 

verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou 

similares e equipamentos eletrônicos de qualquer espécie, estará automaticamente eliminado do Concurso. 

16.4. No dia da realização da Prova Objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 

dessa e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de 

classificação. 

16.5. A nomeação no presente Concurso Público seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao 

candidato aprovado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de Arroio do Sal-RS, ficando a 

concretização do ato de nomeação condicionada às observâncias das disposições legais pertinentes e, sobretudo, 

ao interesse e conveniência da Administração. 

16.6. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante o Departamento de Recursos 

Humanos, departamento este da Secretaria Municipal de Administração do Município de Arroio do Sal-RS, sendo 

considerada como recebida a correspondência remetida para o endereço fornecido, constante dos dados 

informados no ato da inscrição, mesmo que devolvido pela Empresa de Correios. 

16.7. As certidões de aprovação e classificação dos candidatos do presente Concurso Público somente serão 

fornecidas durante o período de vigência do mesmo, através de requerimento e pagamento de taxa efetivados no 

protocolo geral da Prefeitura de Arroio do Sal-RS. 

16.8. As datas do cronograma poderão ser alteradas por motivo de força maior.  

16.9. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pela 

Portaria Municipal n.° 128/2016. 

16.10. Dos anexos: 

Anexo I – Conteúdo Programático das Provas; 

Anexo II – Descrição dos Cargos; 

Anexo III – Requerimento Prova Especial; 

Anexo IV – Quadro de Distribuição Pontos – Prova Prática Operador Máquinas 

Anexo V – Quadro de Distribuição Pontos – Prova Prática Motorista D 

Anexo V – Cronograma Previsto. 

 
Gabinete do Prefeito de Arroio do Sal, em 22 de janeiro de 2016. 

 
 

         
 

                                                                                           Luciano Pinto da Silva 
                                                                                           Prefeito 

Registre-se e Publique-se. 
 
 
 

          Jucilei Pereira da Silva 
       Secretário da Administração 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 19 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS E SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

PROGAMA DE PROVA  

 

1 EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO/COMPLETO 

 

1.1  MERENDEIRA; SERVENTE: 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 

C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de 

materiais e equipamentos de limpeza guarda armazenagem de materiais e utensílios. Proteção ao meio 

ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Noções sobre EPIS. 

 

1.2  OPERÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS; OPERÁRIO ESPECIALIZADO  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 

C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de 

materiais e equipamentos de limpeza guarda armazenagem de materiais e utensílios. Noções sobre EPIS. 

Noções de material de construção.  

 

1.3  VIGIA  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 

C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da 

responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Relações 

humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções 

sobre EPIS. 

 

1.4  ELETRICISTA 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 

C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 

Noções sobre EPIS. Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e 

instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. 

Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos 

elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas.  

 

1.5  MOTORISTA “D”; OPERADOR DE MÁQUINAS  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 
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C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Código de Trânsito Brasileiro - Lei Nº 9.503, de 23.09.1997 e 

suas alterações. Resoluções em vigor do CONTRAN-DENATRAN. Norma Regulamentadora NR 6. 

 

1.6 MONITOR   

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das 

palavras. Ortografia oficial. Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: 

regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal 

e nominal. Crase. Regência.  

B. MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Sistema métrico: medidas de tempo, 

comprimento, superfície e capacidade. Resolução de situações problema. As quatro operações básicas: 

adição, subtração, divisão e multiplicação. 

C. CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO: Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 

Noções sobre EPIS. Atendimento ao público. 

 

2 EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO E/OU TÉCNICO COMPLETO 

 

2.1  AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 
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colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Portaria N° 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa 

Saúde da Família; Portaria N° 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. Noções Básicas sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Atenção Básica à Saúde. Noções de Imunização. Doenças transmitidas por 

vetores. Doenças veiculadas pela água e alimentos. Ações de Educação e Vigilância à Saúde. Febre 

amarela e Dengue. 

 

2.2  ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL   

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 
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ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software. 

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

A. CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  Lei nº 9394/96 LDBEN, Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 

8.069/90 ECA, Lei nº 10639/03.  

 

2.3  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL   

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 
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colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Imunização dos profissionais de saúde, riscos ocupacionais. 2. Acidentes 

de trabalho e conduta após exposição ao material biológico. 3. Higienização das mãos, equipamentos de 

proteção individual, limpeza de artigos, enxágüe, inspeção visual, secagem, métodos de processamento, 

desinfecção, empacotamento e seleção de embalagens, esterilização de artigos, armazenamento de 

artigos esterilizados, validade da esterilização, monitoramento da esterilização, manutenção da 

autoclave. 4. Processamento de superfícies, linhas de água, rouparia e limpeza geral. 5. Gerenciamento de 

resíduos em serviços odontológicos. 6. Proteção radiológica, filmes e processamento radiográfico, 

radiações ionizantes: higiene e proteção. 7. Notação dentária, isolamento do campo operatório, 

instrumentos operatórios. 8. Recursos humanos para promoção da saúde bucal. 

 

2.4  FISCAL; OFICIAL ADMINISTRATIVO   

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 
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regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

A. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei 10.520/2002. LEI Nº 9.605, DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 1998. LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995. 

Princípios Constitucionais da Administração Pública. Princípios Explícitos e Implícitos; Administração 

Indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Lei nº 8.112/90 e suas alterações: Do Provimento. Da Vacância. 

Das Vantagens. Das Licenças. Dos Afastamentos. Das Concessões. Dos Deveres. Das Proibições. Da 

Acumulação. Das Responsabilidades. Das Penalidades; Atos Administrativos: Conceito, Atributos, 

Elementos, Classificação, Vinculação e discricionariedade, Anulação, Revogação e Convalidação. 

 

2.5  TOPÓGRAFO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 
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Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conceitos: plano topográfico, aplicações da topografia, distinção entre 

Topografia e Geodésia, Datum. Formas da Terra: superfície topográfica, elipsóide, geóide. Unidades de 

Medida: angular, linear e superficial. Escalas – conversões. Orientações. Coordenadas topográficas. 

Medição Angular: métodos e erros. Medição Linear: métodos e erros. Levantamento Planimétrico: 

Irradiação, poligonação e interseção. Levantamento Altimétrico: nivelamento, geométrico e 

trigonométrico. Representação do Relevo: curvas de nível, perfil topográfico. Cálculo de Área. Cálculo de 

Volume. Sistema de Posicionamento GPS: principais métodos e erros. Instrumentos Topográficos: 

teodolito, nível, estação-total, distanciômetro, planímetro, receptores GPS. Fotografia Aérea: 

características, deformações, escala, estereoscopia.  

 

2.6  TÉCNICO AGRÍCOLA  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 
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- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura. Técnicas de 

irrigação, adubação com matéria orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais 

culturas. Armazenamento e conservação dos grãos. Técnicas de conservação dos solos. Uso de defensores 

agrícolas. Impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a sociedade e o ecossistema. Plantio e colheita, 

funções gerais; técnicas de preparo do solo e zootecnia. Agricultura Orgânica. Agricultura Sustentável. 

Boas Práticas Agrícolas. Defesa e Sanidade Vegetal. Fisiologia Vegetal. Flores e Plantas Ornamentais. 

Fruticultura. Genética e Melhoramento Vegetal. Grãos, Fibras, Cereais e Oleaginosas. Herbário. Insumo 

Agrícola. Irrigação e Drenagem. Pós-colheita. Reprodução Vegetal. Semente. Sistemas de Produção 

Vegetal. Trato Cultural. Agricultura de Precisão. Armazenamento e Transporte. EMBRAPA. Formação de 
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pastagens. Noções de aproveitamento da água. Padrões de terra. Noções elementares de solo. Noções 

elementares de Biologia: botânica, nutrição, elementos orgânicos e inorgânicos, deficiências minerais dos 

vegetais; classificação das forrageiras; Criação de Bovinos; Zoologia; Seleção e Reprodução Animal; 

Bovinocultura; Equinocultura; Medidas Rurais. 

 

2.7  TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
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D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei 10.520/2002. LEI Nº 9.074, DE 7 DE 

JULHO DE 1995.Lei de Responsabilidade Fiscal e da Portaria SRF nº 326/2005; Contabilidade Pública; 

Contencioso Administrativo Tributário; Balanço Financeiro, Balanço Consolidado e Patrimonial; Auditoria 

Tributária. 

 

2.8  TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br
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D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: AutoCAD; Projetos e Topografia: Projetos topográficos e programas de 

topografia para cálculo de áreas, perfis de terrenos, curvas de nível, cálculo de áreas em planilhas 

topográficas; Métodos e técnicas de desenho arquitetônico; Elaboração e interpretação de projetos 

complementares:Fundações, Estruturas de concreto, madeira e metálicas, Instalações elétricas, de 

telefonia e lógica, Instalações hidrossanitárias, de águas pluviais e GLP, Instalações de ar condicionado; 

Controle tecnológico de materiais para a construção civil; Normas técnicas(NBR 9050, NBR 9766, NBR 

8160, NBR 10844, NBR 5626, NBR 5410, NBR 13253 e outras normas técnicas pertinentes); Organização e 

gestão do canteiro de obras; Gestão de resíduos na construção civil; Orçamentos e cronogramas de obras; 

Técnicas construtivas, materiais e ferramental para construção civil. 

 

2.9  TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 HORAS 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 31 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 

28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional 

da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do 

exercício Profissional. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Ética Profissional. Medidas 

preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, desinfecção, processos de esterilização. Procedimentos 

Técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração. Imunizações: tipo, doses e via de administração. 

Calendário Vacinal. Conservação de vacinas e soros (Cadeia de frio). Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Disfunções Respiratórias. Disfunções Cardiorrespiratórias (hipertensão arterial, arritmias 

cardíacas, angina, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão). Diabetes Mellitus. Cuidados de 

enfermagem no pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório. Humanização da Assistência de 

Enfermagem. Atendimento de Emergência (atendimento inicial, parada cardiorrespiratória, obstrução das 

vias aéreas superiores, hemorragias, choques, traumatismos). Nutrição nos diferentes ciclos da vida. 

Planejamento Familiar. Assistência de enfermagem no pré-natal. Assistência de enfermagem em 

situações obstétricas de risco. Parto e nascimento humanizado. Puerpério. Amamentação.  Assistência de 

enfermagem nos cuidados ao recém-nascido. Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. Assistência ao 

paciente sob os aspectos preventivos, curativo e de reabilitação. Assistência de Enfermagem em Unidade 

de Terapia Intensiva. Central de Material e Esterilização (CME). Saúde Mental. Educação em Saúde. 

 

3 EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

3.1  ADVOGADO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 32 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: DIREITO ADMINISTRATIVO. 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, 

atributos, classificação, espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 1.2 Prescrição. 1.3 Improbidade 

administrativa. 1.4 Lei n.° 8.429, de 1992. 2 Controle da administração pública. 2.1 Controles 

administrativo, legislativo e judiciário. 2.2 Domínio público. 2.3 Bens públicos: classificação, administração 

e utilização. 2.4 Proteção e defesa de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 3 

Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, execução e inexecução. 3.1 

Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, procedimentos e modalidades. 3.2 

Contratos de concessão de serviços públicos. 4 Agentes administrativos. 4.1 Investidura e exercício da 

função pública. 4.2 Direitos e deveres dos servidores públicos: regimes jurídicos. 4.3 Processo 

administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 5 Poderes da administração. 5.1 Poder 

vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 5.2 O poder de polícia: conceito, 

finalidade e condições de validade. 6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil da 

administração: evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e abuso de poder: 

sanções penais e civis. 7 Serviços públicos. 7.1 conceito, classificação, regulamentação, formas e 

competência de prestação. 7.2 Concessão e autorização dos serviços públicos. 8 Organização 

administrativa: noções gerais. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. 8.2 
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Agências reguladoras. 9 Processo Administrativo: Normas Básicas no âmbito da Administração Federal 

(Lei n.º 9.784/99). DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e competência tributária. 1.1 Sistema 

Tributário Nacional. 1.2 Princípios constitucionais tributários. 2 Norma tributária: classificação dos 

impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato gerador; sujeito ativo e passivo; solidariedade; 

responsabilidade; imunidade e isenção. 4 Crédito Tributário: constituição, suspensão da exigibilidade e 

extinção; garantias e privilégios, substituição tributária. 5 Pagamento e repetição do indébito tributário. 

5.1 Decadência e prescrição do crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 6 Tributos e suas 

espécies. 7 Tributos federais, estaduais e municipais.  

 

3.2  AGENTE ADMINISTRATIVO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 34 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: DIREITO ADMINISTRATIVO. Princípios Constitucionais da Administração 

Pública. Princípios Explícitos e Implícitos; Administração Indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Lei nº 

8.112/90 e suas alterações: Do Provimento. Da Vacância. Das Vantagens. Das Licenças. Dos Afastamentos. 

Das Concessões. Dos Deveres. Das Proibições. Da Acumulação. Das Responsabilidades. Das Penalidades; 

Atos Administrativos: Conceito, Atributos, Elementos, Classificação, Vinculação e discricionariedade, 

Anulação, Revogação e Convalidação; Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei nº 9.784/99. Lei 10.520/2002. 

Lei 5.172/1996. 

 

3.3  ARQUITETO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 
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eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Materiais e Técnicas de Construção; Planejamento. Conforto térmico, 

acústico e lumínico. PROJETO ARQUITETÔNICO: Linguagem e metodologia do projeto de arquitetura; 

Sustentabilidade das edificações; Programa de necessidades físicas das atividades e dimensionamento 

básico (organograma e fluxograma); Layout; Ergonomia; Fundamentos para Inclusão Social de Pessoas 

com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida; DESENHO EM ARQUITETURA E URBANISMO: Construções 

fundamentais do desenho geométrico, aplicação do sistema de projeções cotadas e do sistema descritivo. 

A correta utilização dos instrumentos de desenho. Uso de escalas. Desenvolvimento da precisão nas 

medidas, nos detalhes técnicos e nos traços. Perspectiva. Símbolos necessários para entendimento do 

projeto arquitetônico (indicação de cortes, níveis, elevações, tipos de esquadrias). NBR 6492 

(Representação de Projetos de Arquitetura). Conhecimentos em computação gráfica aplicados à 

arquitetura e urbanismo. TEORIA E PRÁTICA DE PLANEJAMENTO URBANO: Reforma Urbana: a 

Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade (teoria e prática); O Plano Diretor e o processo de 

planejamento (questões conceituais e metodológicas); A participação popular no planejamento e gestão 

das cidades; Legislação federal de parcelamento do solo; infra-estrutura urbana; Regularização Fundiária; 

Sistema de informações para o planejamento, Espaço e Equipamentos Urbanos. 

 

3.4  ASSISTENTE SOCIAL 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 
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regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE: dimensões históricas, teórico 

metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e 

multiplicidade dos arranjos familiares. Questão social e Serviço social. PLANEJAMENTO EM SERVIÇO 

SOCIAL: Planejamento Estratégico e Participativo, monitoramento e avaliação; Conhecimento sobre 

Programas e Projetos Sociais vigentes; Processo de trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do 

Serviço Social. LEGISLAÇÃO: Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 

8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora  de  deficiência;  

Código  de  Ética  Profissional;  Lei  nº  8.662/93  –  Regulamenta  a  Profissão  de Assistente Social; 

Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência 

Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do 

Adolescente e do Idoso); Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 6.214 de 

26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada.  

 

3.5 BIBLIOTECÁRIO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 
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tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceituação, 

princípios e evolução. 2. A biblioteca no contexto acadêmico: conceito e funções, missão, estrutura 

organizacional e operacional. Planejamento, gestão, organização, controle e avaliação. Projetos, 

relatórios, manuais de serviço e procedimento. Princípios, métodos e processos de qualidade aplicados à 

gestão da biblioteca e seus serviços. Comunicação: produtos de divulgação. Marketing em unidades de 

informação. Ambiente tecnológico: tecnologias da informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico 

e documental. (web.2, bibliotecas digitais/virtuais, Repositórios digitais, redes sociais, bases de dados, 

webQualis, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), D-Space - Sistema para criação e 
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implementação de repositórios digitais. etc). Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e 

preparo do documento para empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no 

ambiente informacional; capacitação e desenvolvimento de competência informacional do usuário. O 

profissional bibliotecário, regulamentação do exercício profissional e a ética profissional. Meios e 

processos de comunicação científica. Ação cultural. Direitos autorais. Creative commons.Copyleft. 3. 

Desenvolvimento de coleção: recursos impressos e eletrônicos. Políticas de seleção, aquisição e avaliação 

de coleções. Conservação e preservação de documentos. Sistemas de Segurança do acervo. 4. 

Organização, tratamento e recuperação da informação em suportes diversos: Catalogação descritiva. 

AACR2; – formato MARC. ISBDs. Aplicação de metadados no registro da informação. RDA – Resource: 

Description and Access (Recursos: descrição e acesso), – a norma de catalogação para o ambiente digital. 

FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records (Requisitos Funcionais para Registros 

Bibliográficos) e FRAD – Functional Requirements for Authority Data (Requisitos Funcionais para Dados de 

Autoridade) e demais modelos de representação de dados. Classificação: CDD e CDU. Tabela de notação 

de autor (Cutter e PHA). Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Web semântica: ontologias 

e taxonomias. 5. Serviço de Referência: funções, fontes de informação, estratégia de busca e recuperação 

da informação. Usuários: meios, métodos e modelos de busca e recuperação da informação e de 

disseminação da informação. Comutação bibliográfica. 6. Normalização de trabalhos acadêmicos. ISSN, 

ISBN, DOI. 7. Noções de bibliometria, infometria e cienciometria. 8. Acesso à informação pública. 

 

3.6 BIÓLOGO  

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 
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colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Teorias da origem da vida. Classificação dos seres vivos. Teorias 

evolucionistas. Estrutura e composição da célula. Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade; 

trocas genéticas. Introdução à microbiologia e sua importância em engenharia ambiental. Bactérias, 

fungos e vermes. Microorganismos e sua identificação. Microbiologia médica, sanitária e de alimentos. 

Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal. Relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; 

sucessão ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos.Microbiologia ambiental. 

Microorganismos como indicadores de poluição. Biocorrosão, biofilmes e microbiologia do petróleo. 

Laudos, pareceres e relatórios. Perícias e avaliações. 

 

3.7 CONTADOR 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 
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acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Contabilidade - Conceito, campo de atuação e objetivos da informação 

contábil. O método das partidas dobradas. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. Classificação e Análise Contábil. Avaliação das contas patrimoniais. 

Operações com mercadorias. Livros de Escrituração. Fatos Contábeis. Demonstrações Contábeis - Balanço 

Patrimonial: Obrigatoriedade e apresentação; Grupos e Subgrupos; Critérios de Avaliação do Ativo e 

Passivo. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração. Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados: Forma de Apresentação; Transferência do Lucro Líquido para 

Reservas. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Contabilidade Tributária – Conceitos. 

Espécies de tributos: imposto, taxa, contribuição de melhoria e contribuição social. Elementos 

fundamentais do tributo: fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo e alíquota. Imposto 

sobre serviços – ISS: definição, fato gerador, contribuinte e contabilização das operações incidentes. 

Contabilidade Pública - Conceito, campo de atuação e regimes contábeis. Orçamento Público: conceito, 

elaboração, ciclo orçamentário, exercício financeiro, princípios orçamentários. Sistemas Contábeis: 

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Receitas e despesas públicas: orçamentárias e 

extraorçamentárias. Créditos adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de recursos. 

Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e função das contas. Demonstrativos da gestão: balanço 

orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 

Normas de escrituração Lei 4320/64 - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) e suas alterações - Lei 
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8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações; Lei 10.520/2002; Lei Complementar Estadual nº 113, de 

15/12/05. 

 

3.8 DENTISTA; DENTISTA – 40 HORAS 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Cárie dentária. Materiais restauradores: Amálgama; Resinas compostas; 

Cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores para capeamento. Diagnóstico e plano de 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 42 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

tratamento. Restaurações preventivas: Selantes; Ionômero de vidro; Resinas compostas. Inter-relação 

dentística/periodontia. Flúor: mecanismo de ação do flúor; Farmacocinética do flúor; Toxicologia. 

Emergências em odontologia. Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. 

Princípios da cirurgia; Anestesiologia; Exodontias; Procedimentos cirúrgicos: pré e pós operatórios, 

suturas e acidentes operatórios; Controle de infecções na prática odontológica; Farmacologia; Patologia 

bucal; Urgências Endodônticas. Tratamento endodôntico em dentes com rizogênese 

incompleta.Tratamento conservador da polpa dental. Substâncias químicas empregadas no preparo dos 

canais radiculares. Medicação intracanal. Retratamento endodôntico. Limpeza e modelagem do sistema 

de canais radiculares. Obturação do sistema de canais radiculares. Radiologia em endodontia. Periodonto 

normal. Etiologia e mecanismos etiopatogênicos das doenças periodontais. Diagnóstico e tratamento das 

doenças periodontais. Terapia periodontal conservadora. Tratamento das doenças periodontais a nível 

cirúrgico. A Periodontia na prática odontológica direcionada para os aspectos de promoção de saúde. 

Integração dos conhecimentos da Periodontia com áreas afins e relacionada com a condição sistêmica. 

Biossegurança. 

 

3.9 ENFERMEIRO; ENFERMEIRO – 40 HORAS 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 
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Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à 

saúde. Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e 

no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e 

éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 

Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: 

do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, 

musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro 

Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de 

enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; 

Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-

Puericultura, Controle, Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e 

curativo: Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 

Administração e Validade). CCIH. 

 

3.10 ENGENHEIRO CIVIL 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 
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regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Planejamento, controle e orçamento de obras. Execução de obras civis. 

Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; 

proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. 

Escoramentos. Estruturas de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias 

Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de 

construção civil. Aglomerantes – gesso, cal, cimento portland. Agregados. Argamassa. Concreto: dosagem; 

tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e vernizes. Recebimento e 

armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices 

físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. 

Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. 

Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; 

estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. 

Deformações. Teoria da elasticidade. Análise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; 

cisalhamento e flambagem. Análise estrutural. Esforço normal, esforço cortante, torção e momento 

fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças); 

deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; 

esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. Estruturas 
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hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de Cross e linhas de 

influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; 

aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob 

flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado 

submetidas a torção.Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. 

Norma NBR 6118 (2003) – Projeto de estruturas de concreto – procedimentos. Instalações prediais. 

Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações 

especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos 

urbanos. Saneamento básico – tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica 

aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obra; Norma NR 18 Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (118.0002). Responsabilidade Civil e Criminal em 

Obras de Engenharia e Conhecimentos legais sobre o enquadramento dos responsáveis. Patologia das 

obras de engenharia civil. Engenharia de avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. Qualidade 

de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e Sustentabilidade na construção; 

Inovação tecnológica e Racionalização da construção; Portaria n.º 134: Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H, Ministério do Planejamento e Orçamento, de 

18/12/1998; Sistema de Qualificação de Empresas de serviços e Obras – SiQ, de 20/12/2002. 

 

3.11 FARMACÊUTICO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 
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colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, 

produção, padronização, controle de estoque e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas 

práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de consumo. 

Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, 

informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à farmácia. Controle de 

infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e 

estabelecimentos. Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em 

farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e 

acondicionamento de medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. 

Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações 

medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. 

Análises clínicas: Análise bromatológica, fabricação e manipulação de alimentos para resguardo da saúde 

pública. Análise clínica de exsudados e transudatos humanos como urina, sangue, saliva e demais 

secreções para fins de diagnóstico. Conceitos: atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, 

medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos análogos, medicamentos essenciais. 

RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar. 

Farmacoeconomia e Farmacovigilância. Legislação: Lei nº 8080/90. Código de Ética Profissional. Lei nº 

5.991/73. Lei nº 6.360/76. 

 

3.12 FISIOTERAPEUTA 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 
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tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimentos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e procedimentos 

fisioterapêuticos nas áreas de neurologia, pneumologia, ortopedia e traumatologia, reumatologia, 

cardiologia, angiologia, geriatria, pediatria, ginecologia e obstetrícia, Fisioterapia preventiva. 

Conhecimento dos métodos, técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Prova de 

função muscular. Conhecimento dos princípios e técnicas de cinesiologia e biomecânica. Análise da 

marcha e treinamento da locomoção e deambulação. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. 

Indicação, contra indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da eletroterapia, termoterapia, mecanoterapia 

massoterapia e cinesioterapia. Ergonomia. Ginástica laboral. Biossegurança. Ética profissional. Leis e 
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normas do fisioterapeuta. Decreto 3298 MS/GM de 20/12/1999. Lei nº. 8.080 de 19/09/90. Lei nº. 8. 142 

de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Política 

Nacional de Atenção Básica. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

Portaria nº. 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família. 

 

3.13 FONOAUDIÓLOGO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 
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do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 1. Desenvolvimento e aquisição de linguagem. 2. Fisiologia da fonação: 

Processo de aquisição e produção dos sons da fala. 3. Fisiologia da audição: patologias, exames 

audiológicos e próteses auditivas. 4. Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação. 5. 

Noções de Saúde Pública: planejamento e programas preventivos. 6. Fonoaudiologia hospitalar. 7. 

Trabalho em equipe multiprofissional. 8. Programas fonoaudiológicos e triagem. 9. Motricidade 

Oral/Linguagem/Audição/Voz/Fonoaudiologia hospitalar. 10. O Código de Ética Profissional em 

Fonoaudiologia. 11. Fisiologia do sistema motor oral. Avaliação e conduta terapêutica dos distúrbios 

miofuncionais orais.  

 

3.14 GEÓLOGO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 
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tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Geologia Geral: Petrologia e Petrografia. Estratigrafia/Sedimentologia. 

Geologia Estrutural. Mapeamento geológico e estrutural: análise de fotografias aéreas; mapas geológicos 

e imagens de satélites: descrição e correlações de afloramentos. Hidrologia. Aspectos geológicos dos 

solos: intemperismo; gênese; evolução composição mineralógica; formas de ocorrência; geomorfologia e 

processos de dinâmica superficial; análise geológica e geotécnica de maciços de solos e rochas. Elementos 

de mecânica das rochas: propriedades de resistência e deformabilidade das descontinuidades e maciços 

rochosos. Elementos de mecânica dos solos: estados de tensão naturais e induzidos; índices físicos, 

permeabilidade e percolação; compressibilidade; compactação; propriedades de resistência cisalhamento 

e deformabilidade. Geologia Aplicada: geologia e urbanização; aspectos de áreas de risco geológico ativo 

ou potencial; previsão e prevenção de acidentes geológicos; aspectos geológicos dos estudos de impactos 

ambientais e dos planos de recuperação de áreas degradadas; cartografia geotécnica aplicada ao 

gerenciamento de risco urbano; avaliação de risco geológico/geotécnico; avaliação de estabilidade de 

taludes naturais/artificiais e corte de solos e rochas. Geologia Ambiental: geologia aplicada a projetos e 

construções de obras de engenharia e ao planejamento de uso e ocupação do solo; aspectos hidrológicos 

e o comportamento dos aqüíferos: poluição; contaminação de aqüíferos; erosão; assoreamento e 

inundações. Obras Viárias. Fundações. Barragens. Obras subterrâneas. Obras marítimas. Canais e 

hidrovias.  

 

3.15 MÉDICO CLÍNICO GERAL; MÉDICO GINECOLOGISTA; MÉDICO PEDIATRA 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 
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Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: A organização do sistema de saúde no Brasil; o SUS, seus princípios, 

diretrizes e legislação básica (Lei 8080/90; Lei 8142/90; Normas Operacionais Básicas/NOB e Norma 

Operacional de Assistência à Saúde/NOAS). Doenças de notificação compulsória: medidas de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e registros. Imunização do adulto - calendário nacional e efeitos adversos das 

vacinas. Abordagem clínica do adolescente. Atenção integral à saúde da mulher: atendimento à gestação, 

ao parto e ao puerpério; gestação de alto risco; prevenção do câncer de mama e de colo uterino; secreção 

vaginal - mucorréias, vaginites e cervicites; planejamento familiar e métodos contraceptivos; síndrome do 

climatério. Proteção à saúde do adulto: dietoterapia; atividade física; tabagismo; obesidade; dependência 

química; prevenção do câncer de próstata; saúde ocupacional; saúde mental. Atenção básica às doenças 

crônico-degenerativas: hipertensão arterial sistêmica; cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; 

arritmias cardíacas; doença pulmonar obstrutiva crônica; diabetes mellitus; neoplasias. Atenção básica à 

saúde do idoso: deficiências visuais, auditivas e cognitivas; incontinência esfincteriana; dificuldades de 

locomoção; isolamento social; vulnerabilidade para acidentes domésticos; prevenção de doenças 

infecciosas - imunização. Doenças transmissíveis de interesse local: tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, 

hepatites virais, meningites, sarampo, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, varicela, raiva, leishmanioses, 
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dengue, febre amarela. Atendimento às situações de urgência e emergência em clínica geral. Código de 

Ética da Medicina. 

 

3.16 MÉDICO VETERINÁRIO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Epidemiologia: geral e aplicada: princípios, definições e classificações. 

Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças. Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública: 
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definições e conceitos; levantamentos de dados; estatística de morbidade; proporções, coeficientes e 

índices utilizados em estudos de saúde; coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. 

Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos; células do sistema imunológico; mecanismos 

da resposta humoral; técnicas imunológicas. Biologia Molecular: conceitos básicos. Zoonoses: 

conceituação e classificação. Etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção 

e controle das seguintes zoonoses: raiva; dengue; febres hemorrágicas; febre amarela; encefalites; 

leptospirose; bruceloses; tuberculoses; salmoneloses; estreptococoses e estafilococoses; doença de 

Lyme; pasteureloses; yersinioses; clostridioses; criptococose; histoplasmose; dermatofitoses; 

leishmanioses; toxoplasmose; doença de Chagas; criptosporidiose; dirofilariose; toxocaríase; 

teníase/cisticercose; equinococose; ancilostomíases. Biologia, vigilância e controle de populações dos 

animais domésticos. Biologia, vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que podem 

causar agravos à saúde: quirópteros; roedores; insetos rasteiros; artrópodes peçonhentos; mosquitos; 

carrapatos; pombos. Técnicas cirúrgicas: cirurgias de esterilização em cães e gatos. Métodos e técnicas de 

eutanásia em animais domésticos. Noções gerais de esterilização, desinfecção e biossegurança. 

 

3.17 NUTRICIONISTA 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 
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Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Pirâmide alimentar: guia de alimentação equilibrada para a população. 

Importância da alimentação para o homem e a sociedade. Nutrientes energéticos, reguladores e 

construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. 

Finalidades e Leis da alimentação. Alimentação do Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, 

nutriz, idoso. Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias. Leguminosas: variedades, valor 

nutritivo, fatores que interferem na cocção. Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 

armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na 

cocção. Carnes (bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, princípio de cocção. Gorduras: 

utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: decomposição. Aproveitamentos de sobras e partes 

não convencionais dos alimentos. Gravidez na adolescência. Aleitamento materno e artificial. 

Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em 

alimentos. Doenças transmitidas por alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas 

preventivas. Água: cuidados Lixo: acondicionamento e destino. Educação alimentar: e nutricional: 

objetivos e importância. Inquéritos alimentares: tipos e importância. Saúde e segurança no trabalho. Ética 

profissional. Código de defesa do consumidor. Quantidades de compras: fator de correção, fator de 

cocção. Normas que regem a alimentação escolar (PNAE e PNAC). Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição. SISVAN. Programas Públicos de Alimentação (Bolsa família, Programa Saúde da Família, 

Programa Leite das Crianças). Avaliação nutricional individual: criança, gestante. Avaliação nutricional de 

coletividades: crianças, adolescentes, gestantes, nutriz, adultos e idoso. Orientação alimentar das 

carências nutricionais – anemia por deficiência de ferro, bócio, cárie dentária, desnutrição. Orientação 

alimentar de doenças crônicas – diabetes, hipertensão, obesidade e câncer. Nutrição enteral. 

 

3.18 PSICÓLOGO 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 
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- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Conhecimentos Técnicos Profissionais inerentes à Psicologia no contexto da 

saúde pública. Psicopatologia Geral. Psicologia Geral, Experimental, Educacional, Hospitalar e 

Organizacional: Práticas e Técnicas Psicológicas, voltadas para as áreas, educacional, organizacional e 

clínica. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Interpretação de sinais e sintomas. Psicofarmacologia. 

Procedimentos Psicológicos. Saúde Pública. Psicossomática. Dependência Química. Estatuto da Criança e 

Adolescente. Terapia Breve. Ética Profissional. Orientação Familiar. Atuação do Psicólogo em equipes 

multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, 

sociais e organizacionais. Teorias da Personalidade. Psicologia de Grupo e Relações Humanas. Orientação 

e aconselhamento psicológico. 
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3.19 PSICOPEDAGOGO; ORIENTADOR EDUCACIONAL; SUPERVISOR EDUCACIONAL 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Tendências e concepções pedagógicas: A educação e suas relações sócio-

econômico-político e culturais; As relações entre educação, trabalho e cidadania; Inclusão educacional e 

diversidade; Função social da escola. Estrutura educacional brasileira: Sistema educacional brasileiro: 

níveis e modalidades de ensino; Legislação: Lei nº 9394/96 LDBEN, Lei nº 8.069/90 ECA, Lei nº 10639/03; 
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História e cultura afro-brasileira e africana; As Diretrizes Curriculares Nacionais e Estadual para a 

educação básica. Elementos da prática pedagógica: Organização da escola e instâncias colegiadas; 

Saberes escolares, método didático, avaliação escolar, recursos didáticos e o   uso de novas tecnologias da 

informação e comunicação na educação. Projeto Político-Pedagógico da escola. Gestão Democrática. A 

Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. A Educação Especial no contexto da inclusão social. 

Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes: deficiências física, mental, visual, 

surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos graves e psiquiátricos, altas 

habilidades/superdotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados. Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Princípios Éticos e Fundamentos para a 

Educação de Jovens. Normas Básicas de Segurança em unidades sócio-educativas. Normativas 

Internacionais para a proteção de jovens privados de liberdade e para a administração da justiça da 

infância e da juventude (ONU – UNICEF). Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal 

dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções básicas sobre a Pedagogia do Oprimido. A relevância da 

presença, do vínculo e do exemplo como componentes do processo educativo. 

 

3.20 PROFESSOR (SÉRIES INICIAIS; EDUCAÇÃO INFANTIL; PORTUGUÊS; INGLÊS; ARTES; CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO 

FÍSICA; MATEMÁTICA; HISTÓRIA; MÚSICA; ENSINO RELIGIOSO; ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -  

AEE) 

A. LÍNGUA PORTUGUESA: Língua Portuguesa e Interpretação de Textos: Leitura e interpretação de textos 

literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, 

tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

- monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras 

quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoépia. Prosódia. Ortografia. 

Acentuação Gráfica. Crase, uso do acento indicativo de crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e 

símbolos. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras 

simples e compostas. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. 

Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Uso morfossintático dos pronomes. Semântica: 

Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, oração e período. Sintaxe de 

regência: nominal e verbal. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e 

acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, 

subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, 

ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 
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colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 

Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.  

B. INFORMÁTICA: Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos de operação 

com arquivos em ambiente DOS/Windows; Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 

Conceitos de Internet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 

eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 

de hardware e de software.  

C. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal de 1988: Título I - Dos Princípios Fundamentais; Título II  -Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. Leis 

Municipais: n° 2.270/2014; 2.193/2013, 2.170/2013, 1.766/2009, 1.167/2003 e 1.035/2001. Lei Orgânica 

do Município de Arroio do Sal, Emenda a Lei Orgânica n° 001-2013. (Quando se diz municipal, entende-se 

por Lei do Município de Arroio do Sal – RS). 

D. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: LDB: Lei de Diretrizes e Bases (Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996) e 

suas emendas. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Didática: A didática e a formação profissional do professor; educação: valores e objetivos; 

aprendizagem: conceito e tipos; tendências pedagógicas; tipos de plano de ensino; objetivos de ensino, 

conteúdos, métodos e técnicas, recursos de ensino e avaliação. Ética no Trabalho Docente; Gestão Escolar 

Participativa; Educação Inclusiva; A Construção do Conhecimento: papel do educador, do educando e da 

sociedade; Concepções de Educação e Escola; Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento; 

Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, conceitos e concepções; Currículo, tempos e espaços 

escolares; Projeto Político Pedagógico: fundamentos, planejamento, implementação, acompanhamento e 

avaliação. A Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. A Educação Especial no contexto da 

inclusão social. Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes: deficiências física, 

mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos graves e 

psiquiátricos, altas habilidades/superdotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais. 

 

4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS MATÉRIAS E PESO DAS QUESTÕES 

 

Ensino Fundamental Completo/Incompleto 

Matéria Quantidade Peso Total 

Língua Portuguesa 10 4,0 40 

Matemática  10 2,0 20 

Conhec. Básicos da Função 10 4,0 40 
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  Total 100 

 

 

Ensino Médio/Técnico e Superior 

Matéria Quantidade Peso Total 

Língua Portuguesa 10 2,0 20 

Informática  10 2,0 20 

Legislação   10 2,0 20 

Conhecimento Especifico  10 4,0 40 

  Total 100 
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ANEXO II 

1. Quadro de Atribuições: 

Cargo Descrição Sintética 

Advogado 
Prestar assistência jurídica ao prefeito e titulares das repartições municipais; 
Representar o município judicial ou extrajudicialmente.   

Agente Administrativo 

Executar trabalhos complexos de escritório que envolvam a interpretação de leis 
e normas administrativas, especialmente para fundamental informações, 
incluindo-se, nestes, a organização e orientação dos serviços de guarda e arquivo 
de documentos. 

Agente de Combate a Endemias 

Executar atividades de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica, sanitária, 
ambiental e saúde do trabalhador) prevenção e controle de doenças e promoção 
da saúde, a serem desenvolvidas em conformidade com as diretrizes indicadas 
pelo SUS, bem como participar de ações educativas e coletivas, nos domicílios e 
na comunidade em geral, sob supervisão competente. 

Arquiteto 
Projetar, orientar e supervisionar as construções de edifícios públicos, obras 
urbanísticos e de caráter artísticos.   

Assistente Social 
Planejar programas de bem-estar social e promover a sua execução, estudar, 
planejar, diagnosticar e supervisionar a solução de problemas sociais. 

Atendente de Educação Infantil 
Realizar as diversas tarefas relacionadas à criança, de acordo com as suas 
necessidades, fazendo acompanhamento constante. 

Auxiliar de Saúde Bucal 
Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sempre sob a supervisão 
do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal. 

Bibliotecário Executar trabalhos especializados em bibliotecas.  

Biólogo 
Trabalhos que envolvam estudos, pesquisas, divulgação, assistência e 
assessoramento na área da biologia. 

Contador 
Executar serviços de contabilidade em geral, abrangendo matéria financeira e 
econômica.     

Dentista 
Fazer diagnósticos e tratamento das doenças e lesões da polpa dentária e dos 
tecidos periapiciais, empregando procedimentos clínicos para proporcionar a 
conservação dos dentes. 

Dentista – 40 horas 
Fazer diagnósticos e tratamento das doenças e lesões da polpa dentária e dos 
tecidos periapiciais, empregando procedimentos clínicos para proporcionar a 
conservação dos dentes. 

Eletricista Executar serviços de eletricidade em geral.   

Enfermeiro 
Executar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência 
médico-hospitalar do Município. 

Enfermeiro – 40 horas 
Executar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência 
médico-hospitalar do Município. 

Engenheiro Civil 
Atividades de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
relacionados com obras e projetos de engenharia, bem como a fiscalização e 
controle de serviços contratados nas suas diversas fases de desenvolvimento. 

Farmacêutico 
Responder tecnicamente pela administração da farmácia e distribuição dos 
medicamentos em postos de saúde, realizando o controle de estoques e saídas 
de entorpecentes e outros medicamentos.  

Fiscal 
Exercer sob orientação, a fiscalização geral com respeito à aplicação da 
legislação tributária, ambiental, sanitária e a relativa a obras e posturas públicas 
e particulares. 

Fisioterapeuta 
Prestar assistência fisioterápica nas áreas de ortopedia e traumatologia, 
reumatologia; neurologia e respiratória 

Fonoaudiólogo 
Efetuar todas as tarefas atinentes a função, definidas pelo regulamento da 
profissão.   

Geólogo Executar trabalhos técnicos de geologia em serviços públicos municipais. 
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Médico Clínico Geral 
Executar trabalhos de atendimento e programas médicos na Secretaria 
Municipal da Saúde.   

Médico Ginecologista  
Executar serviços de ginecologia em postos de saúde, ambulatórios e unidades 
móveis. 

Médico Pediatra Efetuar o atendimento pediátrico para as crianças do Município.  

Médico Veterinário  
Atividades de grande complexidade, relacionadas com a biologia e patologia 
animais, defesa sanitária, proteção e desenvolvimento da pecuária e fiscalização 
de produtos de origem animal. 

Merendeira 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos relacionados 
com a preparação de alimentos. 

Monitor 
Executar trabalhos em escolas municipais e em veículos de transporte escolar, 
referentes à portaria, organização, controle e segurança de alunos. 

Motorista “D” 
Atividades que envolvam a execução de trabalhos relacionados com a condução 
e conservação de veículos pesados do Município. 

Nutricionista 
Planejar e executar serviços e programas de alimentação nos estabelecimentos 
municipais e de caráter comunitário generalizado.  

Oficial Administrativo 
Executar serviços complexos, que envolvam interpretações de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações.    

Operador de Máquinas 
Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, equipamentos móveis e 
conduzir e zelar pela condução de veículos automotores em geral. 

Operário de Obras e Serviços  Executar serviços braçais em geral. 

Operário Especializado Realizar trabalhos braçais que exijam especialização.  

Psicólogo 
Proceder estudos e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas. 

Psicopedagogo  

Intervir na esfera pública para a solução dos problemas de aprendizagem; 
utilizar métodos, técnicas e instrumentos que tenham por finalidade a pesquisa, 
a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem; e 
prestar apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços 
institucionais. 

Servente  
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral nas repartições municipais; 
ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 

Técnico Agrícola  
Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores, bem como auxiliar no 
trabalho de defesa sanitária animal e vegetal. 

Técnico em Contabilidade 
Executar serviços de contabilidade em geral, abrangendo matéria financeira e 
econômica.    

Técnico em Edificações  

Executar, sob supervisão, tarefas de caráter técnico relativas à execução de 
projetos na área de edificações, orientando-se por plantas, esquemas e 
especificações técnicas na construção, reparo e conservação de obras e serviços 
de engenharia.    

Técnico em Enfermagem  
Atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem; Participar no planejamento da assistência de 
enfermagem. 

Técnico em Enfermagem – 40 
horas 

Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem; Suas ações são desenvolvidas nos espaços da 
unidade de saúde e no domicílio/comunidade. 

Topógrafo  Executar serviços de topografia em geral.      

Vigia Executar serviços de vigilância nos prédios e órgãos municipais.   

Professor - Series Iniciais  

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Educação Infantil 
Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
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processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Português 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Inglês 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Artes 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Ciências  

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Educação Física  

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Matemática 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - História 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Música 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Ensino Religioso  

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Professor - Atendimento 
Educacional Especializado - AEE 

Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino. 

Orientador Educacional  

Executar atividades específicas de assistência ao educando, individualmente ou 
em grupo, além do planejamento, coordenação, supervisão, execução, 
aconselhamento e acompanhamento relativo às atividades de orientação 
educacional no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino. 

Supervisor Educacional  
Executar atividades específicas de supervisão educacional no âmbito das escolas 
da Rede Municipal de Ensino. 

 
2. As  Atribuições completas estão disponíveis nas Leis Municipais:  n° 2.135/2013 e suas alterações e n° 

1.960/2010 e suas alterações. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PROVA ESPECIAL  
 

 Local, _____________________ de ________ de 2016. 
Requerimento 
À Comissão de Inscrição  
Objeto: PROVA ESPECIAL 

 
1.______________________________________________________, Doc. Identidade: _____________________                                  

                       (Nome completo do requerente) 
 

Candidato ao cargo de: _____________________________________________________________ 
    

2. Venho requerer de V. S.ª condições especiais para realizar a prova, por ser portador de deficiência, 
conforme as informações prestadas neste requerimento e comprovadas com Laudo Médico anexo. 

3. Apresentar juntamente com este Requerimento, nos moldes do Edital de abertura 001 os documentos 
abaixo elencados:  

a. Identidade do candidato; 
c. Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); 
d. Laudo Médico. 
4. Preencha corretamente as informações que correspondam ao seu tipo de deficiência. 

Tipo de deficiência: 
(      ) 1. Visual; 
(      ) 2. Auditiva;  
(      ) 3. Física;  
(      ) 4. Outra Especificar: 
_______________________________________________________________________ 

 

Recursos necessários para fazer a prova: (      ) NÃO  - (      ) SIM, DESCREVA: ______________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5. É a primeira vez que requer. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 
Para Preenchimento da Comissão de Inscrição: 

(     ) Deferido o requerimento por atender o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e demais legislação 
aplicável.  
 

(       ) Indeferido o requerimento por _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_______/________/2016 
 
 

_______________________________________________ 
EPL – CONCURSOS 
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ANEXO IV 
 

FORMA DE PONTUAÇÃO E APLICAÇÃO  
PROVA PRÁTICA OPERADOR DE MÁQUINA 

ITENS AVALIADOS 
TEMPO 15 MINUTOS 

VERIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Verificação de óleo do motor (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Verificação de água (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Verificação do nível de combustível (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Verificação das condições da máquina (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Regulou o Banco (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Uso do Cinto de Segurança (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Ligar a máquina em ponto morto (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Acionou a Embreagem e colocou 1º 
marcha 

(   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Não dirige com o pé na embreagem (   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Funcionamento do motor sem 
interrupção, sem justa causa e rotação do 
motor em trabalho 

(   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 3,0  (   ) 1,0  (   ) 0,0  

Operou o Equipamento e desenvolveu as 
atividades solicitadas 

(   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 45,0  (   ) 35,0  (   ) 0,0  

Desempenho da Função (Como o 
candidato se comportou operando a 
máquina) 

(   ) Sim  (   ) Parcial  (   ) Não (   ) 25,0  (   ) 15,0  (   ) 0,0  

TOTAL DE PONTOS                                                                                    100,0 TOTAL CANDIDATO  

 
1. Forma de pontuar: 
a. O candidato obterá sua pontuação total conforme os pontos obtidos em cada item de avaliação.  
b. O candidato iniciará a prova com 0 (zero) pontos. Conforme o candidato for executando as tarefas poderá 

chegar a um total de 100 (cem) pontos. 
c. Aquele candidato que após soma dos pontos não atingir o mínimo de 60 (sessenta) pontos será 

considerado REPROVADO. 
d. O candidato que após a soma dos pontos atingir 60 (sessenta) pontos ou mais será considerado 

APROVADO. 
e. A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arroiodosal.rs.gov.br/
mailto:prefeito@arroiodosal.rs.gov.br


  

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Página 65 de 67 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Alegrete, 111 – Centro – Cep. 95.585-000 – Arroio do Sal – RS – Fone 51 3687 1366 – Fax 51 3687 3269 
Home-page: www.arroiodosal.rs.gov.br  -  prefeito@arroiodosal.rs.gov.br   

ANEXO V 
FORMA DE PONTUAÇÃO E APLICAÇÃO  

PROVA PRÁTICA MOTORISTA D 
Faltas ELIMINATÓRIAS      

001 - Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória           

002 - Avançar sobre o meio fio           

003 - Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo 
estabelecido           

004 - Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga           

005 - Transitar em contramão de direção           

006 - Não completar a realização de todas as etapas do exame           

007 - Avançar a via preferencial;           

008 - Provocar acidente durante a realização do exame           

009 - Exceder a velocidade regulamentada para a via           

010 - Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima           

Faltas MÉDIAS - 2 Pontos      

201 - Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão 
inteiramente livre           

202 - Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, 
do veículo e do clima           

203 - Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova           

204 - Fazer conversão incorretamente           

205 - Usar buzina sem necessidade ou em local proibido           

206 - Desengrenar o veículo nos declives           

207 - Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias           

208 - Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens           

209 - Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro           

210 - Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso           

211 - Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média           

Faltas GRAVES - 3 Pontos      

101 - Desobedecer à sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito           

102 - Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção           

103 - Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via 
transversal para onde se dirige o veículo , ou ainda quando o pedestre não haja concluído a 
travessia , mesmo que ocorra sinal verde para o veículo           

104 - Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte 
dele           

105 - Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente           

106 - Não usar devidamente o cinto de segurança           

107 - Perder o controle da direção do veículo em movimento           

 108 - Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave           

Faltas LEVES - 1 Ponto      

301 - Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado           

302 - Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor           

303 - Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores           

304 - Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento           

305 - Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo           

306 - Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada           

307 - Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro           

308 - Cometer qualquer outra infração de natureza leve           
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1. Forma de pontuar: 
a. O candidato perderá pontos conforme cometer as infrações. 
b. Aquele candidato que cometer faltas eliminatórias estará eliminado da prova e será desclassificado.  
c. O candidato iniciará a prova com 100 pontos. Conforme o candidato for cometendo faltas, essas faltas 

serão somadas e esse valor será reduzido de 100 pontos. 
d. Aquele candidato que após a redução da soma das faltas cometidas não atingir o mínimo de 60 (sessenta) 

pontos será considerado reprovado. 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA PREVISTO 

Descrição  Data 

Inscrições 25/01 à 25/02 

Último dia para pagamento do boleto  26/02 

Homologação das Inscrições 08/03 

Recurso contra o Indeferimento de Inscrição 09, 10, 11/03 

Publicação do Resultado dos recursos contra indeferimento das inscrições (se houver) 23/03 

Divulgação do Local de Prova Objetiva 23/03 

Data da Prova Objetiva 10/04 

Divulgação dos Gabaritos 11/04 

Recurso Contra os Gabaritos 12, 13, 14/04 

Publicação do resultado dos Recursos contra Gabarito (se houver) 26/04 

Publicação do Resultado Preliminar Prova Objetiva  26/04 

Recurso Contra Resultado Preliminar Prova Objetiva  27, 28 e 29/04 

Publicação do resultado dos Recursos – Resultado Preliminar Prova Objetiva (se 

houver) 
06/05 

Divulgação da Prova de Títulos 06/05 

Recurso Contra Prova de Títulos 09, 10 e 11/05 

Publicação do resultado dos Recursos – Resultado Prova Títulos (se houver) 18/05 

Divulgação do Local da Prova Prática 06/05 

Data da Prova Prática 15/05 

Divulgação do resultado da prova prática  17/05 

Recurso Contra resultado da prova prática  18, 19 e 20/05 

Publicação do resultado dos Recursos contra prova prática  25/05 

Publicação do Resultado Preliminar (todos os cargos) 25/05 

Recurso Contra Resultado Preliminar (todos os cargos) 30 e 31/05 e 01/06 

Publicação dos Recursos contra o Resultado Preliminar (todos os cargos), se houver 08/06 

Publicação do Resultado Final 08/06 

Homologação do Concurso  08/06 

 

Obs.: As datas no Cronograma poderão sofrer alterações, sendo divulgadas previamente nos moldes de 
publicação e divulgação prevista no Edital. 
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