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O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO - RS, torna público a 1ª Retificação - EDITAL Nº 08/2016 - CONCURSO 
PÚBLICO.  
 
Onde se lê: 
 
2.1.1. Dos cargos, das vagas, das localidades/distância, do vencimento, da carga horária, e do pré-requisito. 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
Cargo Vagas 

CR(*) 
Localidade Vencimento 

R$ 
CH(**) Pré-Requisito 

Biólogo 
CR 

Sede 
2.541,27 

30 horas 
Curso Superior de Bacharel em 
Biologia e registro no CRBIO 

 
ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
Conteúdo comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. Alguns 
elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. 
Intertextualidade. Coesão e coerência. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, 
Referencial, Emotiva, Metalinguística).  
Fonemas e Fonética: representação e classificação dos fonemas, encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, 
encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. 
Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, emprego e 
morfossintaxe): substantivo; adjetivo; verbo; pronome; artigo; numeral; advérbio; preposição; conjunção; interjeição 
e onomatopeia. Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Significação das palavras: 
sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. 
Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação 
pronominal. 
Raciocínio Lógico – Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio.  
Informática Básica – Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software). 
Utilização de planilhas eletrônicas. Utilização de editores de textos. Conceitos básicos de segurança da informação: 
confidencialidade, disponibilidade e integridade. Compartilhamento e proteção de redes. Certificados digitais. 
Assinaturas digitais. 
Conhecimentos Gerais – Conhecimentos gerais sobre o município de São Jerônimo/RS. Lei Orgânica do município 
de São Jerônimo/RS. Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de São Jerônimo/RS. Cenário nacional e 
internacional: contexto histórico, geográfico, ambiental, educacional, social, político, econômico, cultural e saúde, 
suas inter-relações e vinculações históricas. Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. 
Globalização. Temas nacionais ou internacionais, veiculados nos últimos dois anos nas diversas mídias. 
Conhecimentos Específicos  
Assistente social – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço social. Fundamentos 
históricos metodológicos de serviço social. A prática institucionalizada do assistente social nas organizações 
públicas. Assuntos correlatos à respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. Correntes Teórico-
Metodológicas no Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e projeto). Metodologia e 
Ideologia do Serviço Social. Políticas Sociais. Perfil histórico das políticas sociais no Brasil. Relação teoria-prática 
no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a questão da participação. Serviço Social e interdisciplinaridade. 
Serviço Social junto à Comunidade. Serviço Social junto à Família. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. Serviço Social na escola. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Políticas públicas do 
Social e Combate a Fome. Código de Ética Profissional. Sistema Único de Assistência Social (SUAS)/ Norma 
Operacional Básica – NOB/ SUAS/2005. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Biólogo – Entomologia direcionada a alimentos. Anatomia vegetal direcionada a alimentos. Identificação histológica 
de alimentos. Material estranho em alimentos (isolamento e métodos micro analíticos). Noções básicas de gestão de 
qualidade para laboratórios) boas práticas de laboratório e controle de equipamentos. Classificação dos corpos de 
água. Microbiologia Ambiental: Fundamentos de ecologia microbiana. Interações dos microorganismos com o meio 
ambiente. Microbiologia do solo. Microbiologia das águas domésticas e esgotos. Determinação da qualidade da água. 
Organismos indicadores de contaminação. Microorganismos e tratamento de esgotos. Efeitos biológicos da poluição 
das águas. Classificação dos serves vivos de interesse hidrobiológicos (vírus, bactérias, fungos e algas). Saneamento 
e meio ambiente. Noções sobre os parâmetros bacteriológicos e físico-químicos de análises de água e esgoto. Código 
de Ética Profissional.   
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Dentista – Anatomia dental: dentes permanentes e decíduos; características. Patologia oral e maxilofacial: 
anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice; doenças periodontais,defeitos de desenvolvimento da 
região bucal e maxilofacial; infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais; patologia das glândulas; tumores e 
cistos; distúrbios hematológicos; patologia óssea; doenças dermatológicas. Cárie: etiologia; diagnóstico; prevenção; 
tratamento. Adequação do meio bucal. Isolamento do campo operatório. Técnicas anestésicas em odontologia. 
Biosegurança em odontologia: esterilização; conceitos; proteção do paciente e do profissional. Flúor: bioquímica; 
mecanismo de ação; toxicologia; uso tópico, uso sistêmico. Terapêutica e farmacologia odontológica: prescrição, 
indicação e contra-indicação, mecanismo de ação do fármaco. Radiologia odontológica: proteção; técnicas 
radiográficas; interpretação de imagem. Materiais dentários: materiais restauradores; materiais de moldagem; 
materiais do complexo dentina polpa; cimentos odontológicos. Procedimentos restauradores: técnica direta; técnica 
indireta; preparo cavitário. Odontopediatria: erupção dentária; hábitos bucais; prevenção; traumatismo na dentição. 
Enfermeiro – Relação dos profissionais com seu trabalho e atividades desenvolvidas. Percepção de estresse na 
equipe. Saúde ocupacional. Fundamentos de assistência em saúde da família. Prevenção de doenças e promoção e 
educação em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Consulta e diagnóstico em enfermagem. Vigilância em 
saúde. Gestão e planejamento em saúde. Processo de cuidar em Enfermagem. Abordagem da família. Vacinação na 
criança e no adulto e idoso. Avaliação de riscos em saúde. Acolhimento na Atenção Básica. Enfermagem nos ciclos 
da vida. Saúde da Criança e do Adolescente. Saúde da Mulher. Saúde sexual e reprodutiva. Diretrizes de assistência 
ao pré-natal de baixo risco. Protocolo de detecção precoce e prevenção ao câncer de colo do útero e mama. Diretrizes 
clínicas para o uso de métodos contraceptivos. Saúde do Adulto. Saúde do Idoso. Hipertensão arterial. Diabetes 
mellitus. Tuberculose. Hanseníase. Doenças respiratórias. Abordagem e identificação de portadores de sofrimento 
mental e neurológica. Bioética. Epidemiologia. Política Nacional de Atenção Básica e Humanização. Doenças 
sexualmente Transmissíveis. Curativos. Desinfecção e esterilização. Sondagens. Oxigenoterapia e Inaloterapia. 
Preparo e coleta de exames laboratoriais. Queimaduras. Curativos e estomaterapia. Enema. Cateterismo venoso e 
vesical e nutrição enteral. Ressuscitação cardiorrespiratória. Biossegurança. Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiatria. Gerenciamento e cuidados na administração de medicamentos. Legislação e Código de Ética para o 
exercício da Enfermagem. 
Farmacêutico – Microbiologia básica, avaliação de microrganismos indicadores e patogênicos, emergentes e re-
emergentes. Princípios epidemiológicos e sua aplicação na assistência farmacêutica. Farmacologia Geral: Absorção e 
Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de Ações de Drogas, 
Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Interações 
medicamentosas. Interação alimentos e medicamentos. Iatrogenias. Conhecimentos específicos a respeito do uso de 
mediadores químicos e de fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos e os usados no tratamento de 
doenças infecciosas e do câncer. Química farmacêutica. Imunologia geral: sistema e resposta imune; estrutura, função 
e produção de anticorpos; mecanismo de defesa imune. Princípios de ética profissional (Resolução n.º 417/2004 do 
Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica). Política Nacional de Medicamentos 
(Portaria GM n.º 3916/1998). Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos (Portaria SVS/MS n.º 802/98). 
Regulamento técnico referente ao fracionamento de medicamentos (RDC 80/2006 da ANVISA). Boas Práticas de 
Fabricação de Medicamentos (Resolução RDC n.º 210/03 da ANVISA). Vigilância Sanitária, medicamento genérico, 
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n.º 9787/1999, Resolução RDC ANVISA n.º 84/2002 
e Decreto n.º 3181/1999). Escrituração de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria 344/98 MS). Noções 
sobre Atenção Farmacêutica (Proposta de Consenso Nacional de Atenção Farmacêutica - OPAS). Parasitologia: 
métodos de análise e identificação de parasitas e suas implicações em doenças parasitológicas humanas relacionadas. 
Farmácia Hospitalar: estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de 
medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento 
farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, sistema de 
distribuição de medicamentos. Manipulação de medicamentos e correlatos. 
Médico clínico geral – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças: 
Cardiológicas: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, valvopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, doença reumática, doenças da aorta, hipertensão arterial e pulmonar, endocardite, dislipidemia, gravidez e 
cardiopatia, síndrome metabólica, choque. Atendimento de Parada Cardiorrespiratória. Vasculares: insuficiência 
arterial periférica, insuficiência venosa, trombose venosa, tromboembolismo arterial, tromboembolismo pulmonar, 
arterites, Síndrome do Pé Diabético, varizes de membros inferiores. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, 
bronquite, pneumonia, tuberculose, pneumopatia intersticial, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
afecções da pleura. Do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular do cólon, neoplasias. Renais: insuficiência renal, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: 
anemias, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 
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doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: transtornos psiquiátricos na clínica geral, demêmcia, álcool e fumo na 
clínica médica, transtornos relacionados ao uso de drogas, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, 
transtornos ansiosos, fóbicos e obsessivo-compulsivo, neuroses histéricas, transtornos somatoformes, transtornos da 
personalidade, urgências psiquiátricas. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, 
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, 
edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. 
Médico do trabalho – Medicina do Trabalho: Saúde do trabalhador: doenças ocupacionais, acidentes do trabalho e 
conduta médico-pericial. Patologia do trabalho. Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde, 
nos locais de trabalho. Epidemiologia e Bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças relacionadas ao 
trabalho. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT). Dermatoses ocupacionais. 
Pneumopatias ocupacionais. Perda de Audição Induzida pelo Ruído. Efeitos da exposição a radiações e a material 
biológico-perfuro-cortantes e aéreos. Intoxicação por Agrotóxicos. Doenças mentais relacionadas ao trabalho. 
Identificação e prevenção de agentes químicos, físicos e biológicos. Ergonomia. Doenças degenerativas e crônicas, 
agravadas por condições especiais de trabalho. Exames médicos ocupacionais. Saúde mental do trabalhador. 
Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). CAT - Comunicação de 
Acidente de Trabalho. Habilitação e Reabilitação profissional. Nexo Técnico Epidemiológico. Atendimento do 
trabalho: aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários. Aposentadoria Especial. Periculosidade e 
Insalubridade. Segurança e saúde do trabalhador na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.). Legislação do Trabalho. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs de 1 a 33). 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Plano de benefícios da Previdência Social. Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. Legislação Previdenciária. Organização da atenção à saúde do trabalhador no 
Sistema Único de Saúde.  Doenças de notificação compulsória. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 
Medicina Social e Preventiva. 
Médico pediatra – Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Imunizações (crianças e 
adolescentes). Crescimento. Marcos do desenvolvimento (Denver). Doenças Exantemáticas. Infecções de Vias 
Aéreas Superiores (virais e bacterianas). Pneumonia comunitária. Asma e Síndrome do Lactente Sibilante. Meningite. 
Epilepsia na infância e Estado de Mal epilético. Crises Convulsivas Neonatais. Obesidade infantil. Puberdade normal 
e patológica. Desnutrição energético protéica. Dengue.  Doença do Refluxo Gastro Esofágico. Doença diarréica 
aguda. Parasitoses intestinais. Cardiopatias congênitas. Insuficiência Cardíaca Congestiva na infância. Infecção do 
Trato Urinário. Hipertensão Arterial Sistêmica. Síndrome Nefrítica. Síndrome Nefrótica. Infecções congênitas e 
Perinatais. Icterícia do Recém-Nascido. Anemia ferropriva. Hemoglobinopatias. Anemias Hemolíticas. Ressucitação 
Cardiopulmonar em pediatria. Reanimação do recém nascido.  Sepsis em Pediatria. Atendimento ao politraumatizdo 
em Pediatria. Atendimento ao Grande Queimado em Pediatria.  
Médico veterinário – Reprodução Animal. Inspeção Sanitária. Principais doenças infecciosas transmissíveis ao 
homem. Principais doenças parasitárias transmissíveis ao homem. Toxi-infecções alimentares. Beneficiamento do 
leite de consumo. Controle Químico e microbiológico de leite e produtos lácticos. Aspectos higiênicos e sanitários 
do pescado. Patologia Animal. Etiologia. Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação relativos ás doenças: 
Febre Affosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suma, Carências Vitamínico-minerais, Principais 
Ectoparasitoses de bovinos e suínos, principais doenças das aves. Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite: 
Formação e manejo de pastagem e forrageiras. Código de Ética do Médico Veterinário. 
Conteúdo comum aos cargos de Pedagogia e Professor – Legislação e políticas públicas para Educação Básica. 
Princípios e finalidades da Educação. Educação e diversidade. Educação Inclusiva. Gestão democrática e pedagógica. 
Avaliação da aprendizagem. Projeto Político Pedagógico. Organização Curricular. Avaliação Educacional. Avaliação 
da aprendizagem: concepção, instrumentos e critérios. Educação e tecnologia. Aprendizagem significativa. História e 
cultura afro-brasileira e indígena. Plano Nacional de Educação.  
Pedagogo – Currículo. Gestão educacional. História do pensamento pedagógico brasileiro. Didática e o processo de 
ensino e aprendizagem. Planejamento. Metodologia. Avaliação. Avaliação da Aprendizagem. Fundamentos da 
Educação. Filosofia da Educação. Projeto Político Pedagógico. Currículo. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96) e alterações. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes para o atendimento de 
educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância.  Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diretrizes 
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Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais. Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, instituiu as Diretrizes Operacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, define Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Escolar Indígena. 
Professor de ciências físicas e biológicas – Ensino de Ciências. Conservação e Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente. Preservação, degradação e recuperação ambiental. Política Nacional de Educação 
Ambiental. Agenda 21. Atmosfera, hidrosfera e litosfera: características físicas e ambientais, interferência humana e 
suas conseqüências (Efeito estufa. Alterações Ambientais Globais). Solo e resíduos sólidos. Poluição atmosférica, das 
águas, do solo, visual, sonora. Biodiversidade. Seres vivos: características gerais, sistemática, classificação biológica 
e nomenclatura. Noções de evolução. Ecologia. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação 
sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos. Relação entre estruturas e funções 
dos sistemas e suas adaptações ao meio. Ciclos biogeoquímicos. Animais e plantas. Vírus, bactérias, fungos, algas e 
protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. Doenças tropicais. Noções de genética. 
Fisiologia e anatomia do corpo humano. O homem enquanto ser social: Aspectos afetivos, cognitivos, psicológicos, 
culturais, ecológicos. Sexualidade: Educação sexual e seu desenvolvimento para a produção da vida. Fatores 
determinantes dos avanços científicos e tecnológicos. Utilização racional dos recursos naturais. Diversidade dos 
materiais extraídos da natureza, transformados e produzidos pelo homem. Astronomia. Propriedades da matéria: 
estados físicos, massa, volume, peso, densidade, empuxo. Relação da diversidade dos materiais na composição do 
ambiente. Energia. Misturas e separações, átomos e características. Elementos químicos e a tabela periódica. 
Fundamentos teóricos da Química: conceitos. Leis. Relações. Princípios básicos. Interações e transformações 
químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos. Leis. Relações. Princípios básicos. Biologia Celular e 
Molecular. Noção de Histologia. Biotecnologia. Imunologia. Noções gerais de Química e Física. 
Professor de educação infantil – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa. Contribuições de 
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 
biopsicossociais. Pensamento e Linguagem. O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Educação e Diversidade.  Concepções de educação, ensinar e 
aprender. A avaliação como processo de construção do conhecimento. Princípios e características da avaliação na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Alfabetização e Letramento. Leitura e escrita. Processos 
de Aprendizagem. Brinquedo e Brincadeiras. 
Professor de geografia – A atmosfera e a dinâmica climática. A dimensão simbólica do espaço geográfico. Cultura e 
representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais modernos. A formação 
geográfica das Sociedades Contemporâneas. A Geografia da Natureza. A Geografia no Tempo: o alargamento das 
fronteiras de apropriação do planeta pelas sociedades humanas ao longo da história. A hidrosfera, a água e sua 
importância. A industrialização e seus impactos na organização do espaço contemporâneo. A litosfera, composição e 
dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A urbanização e as transformações na relação cidade-
campo. África. América Latina. Características gerais das atividades primárias, secundárias e terciárias e suas 
expressões no espaço geográfico. Conceito de Geografia. Ditadura militar brasileira. Divisões regionais do território 
brasileiro, histórico e situação atual. Grandes blocos econômicos.  Os espaços da Produção, da Circulação e do 
Consumo no mundo e no Brasil. O Pantanal. Regionalização do Espaço Brasileiro. Rússia e Europa Oriental.  
Professor de história – História Antiga. Grécia e Roma Antiga. As Civilizações do Antigo Oriente: Hebreus, 
Fenícios e Persas. As Civilizações Mesopotâmicas: Sumérios, Acádios, Assírios, Amorritas e Caldeus . Escravismo 
na Antiguidade. O feudalismo. A Expansão Marítimo-comercial. Colonização européia na América. Brasil e o 
Sistema Colonial. O escravismo no Brasil. O Fim do Antigo Sistema Colonial na América espanhola e portuguesa. 
As revoluções americanas e francesa. A Revolução Industrial. O Imperialismo e o neocolonialismo. A Primeira 
Guerra Mundial. A crise de 1929. As Revoluções Socialistas na URSS, África e América Latina. Nazismo e 
Fascismo. A Segunda Guerra Mundial. O populismo na América Latina. A Guerra Fria. A descolonização da Ásia e 
da África. A globalização e o neoliberalismo. BRASIL: Períodos Pré-Colonizador, Colonial, Imperial, República 
Velha, A Era Vargas, República Democrática (1946 a 1964), O Regime Militar (1964 a 1985) e a Redemocratização 
(A República de 1985 aos dias atuais). Os regimes militares na América Latina. Os Blocos e/ou Acordos Econômicos 
no Mundo. Atualidades: Econômicas, Sociais, Políticas, Culturais e Religiosas. História Contemporânea. 
Professor de língua inglesa – Verb Forms (affirmative/interrogative/negative): The present simple; the present 
continuous; the past simple; the past continuous; the present perfect; the present perfect continuous ; the past perfect; 
the future; the near future; the future continuous . Modals and auxiliary verbs. Phrasal Verbs. Used to/get used to/be 
used to. If clauses and other conditionals. The Infinitive and the “-ing” form. Reported Speech. Articles: indefinite 
and definite articles . Nouns: singular and plural; countable and uncountable nouns. Quantifiers: much, many, a lot, 
little, few etc. Pronouns: subjective and objective pronouns; demonstratives; reflexive and emphatic pronouns: 
indefinite pronouns; possessive pronouns. Adjectives: the use and position of adjectives; comparatives and 
superlatives; adjectives ending in “-ed” and “-ing”; possessive adjectives. Adverbs: of manner, of frequency, time and 
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place; adverbs of degree; “too” and “enough”. Prepositions and Preposition Phrases. Prepositions/Link  words. 
Relative clauses: with “who, which, that”; “where, whose, what”; defining and non-defining relative clauses; clauses 
with “-ing” or a past participle; “with” in identifying phases. Word order. Vocabulary, antonyms, synonyms, false 
cognates, meanings, idioms, collocations, ambiguity. Pronunciation: vowel sounds, consonant sounds, “-ed sounds”, 
plural sounds.  READING COMPREHENSION. PCN’S. Second Language Acquisition: some taxonomies, some 
hypotheses, and some models. Teaching Methodologies/Approaches and Techniques. The Listening-Speaking Skills. 
The Reading Process: techniques and strategies. Writing Phonetics and Phonology. 
Professor de séries iniciais – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos.  Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa. Contribuições de 
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 
biopsicossociais. Pensamento e Linguagem. O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Educação e Diversidade.  Concepções de educação, ensinar e 
aprender. A avaliação como processo de construção do conhecimento. Princípios e características da avaliação na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Alfabetização e Letramento. Leitura e escrita. Processos 
de Aprendizagem. Brinquedo e Brincadeiras. 
Professor educação artística – Música e Teatro. Metodologia do ensino da Arte. Arte e educação. Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o ensino de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A história da Arte Brasileira e 
Universal, da pré-história à contemporaneidade. Teatro: encenação teatral; conceito e percurso histórico de diferentes 
concepções teatrais e propostas contemporâneas. Artes Visuais: principais manifestações artísticas, características das 
tendências e artistas representantes. Dança: Aspectos históricos e culturais da Dança. Música: A história da Música 
Universal e Popular Brasileira, da antiguidade à atualidade, principais manifestações musicais, características das 
tendências e artistas representantes. Semana de Arte Moderna. Cultura afro-brasileira. Cultura indígena. 
Manifestações artístico-culturais populares.  
Psicólogo – História e evolução da Psicologia. Processos psíquicos essenciais: consciência, sensação, percepção, 
atenção, memória, emoção, aprendizagem. Pensamento e linguagem. A personalidade em seus fundamentos básicos, 
estruturas e teorias. Desenvolvimento: pressupostos teóricos e ciclos vitais. Aprendizagem: cognitivismo, 
comportamentalismo, psicanálise, humanismo e o processo histórico social. A Psicologia Social e conceitos básicos: 
Técnicas projetivas e psicométricas na Avaliação Psicológica, a ética da avaliação, os testes de inteligência, aptidões 
cognitivas e personalidade. A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de 
saúde e doença. Saúde Mental no individuo, na família e no trabalho, as psicopatologias. As diferentes abordagens 
psicoterápicas, temas, técnicas e aplicações. Psicologia Ocupacional. 
Psiquiatra – Neurotransmissores; Sono. Importância na Neuroimagem no diagnóstico psiquiátrico. Genética.  
Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos das doenças 
infecciosas, oncológicas, autoimunes, endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. 
Epidemiologia. Psicanálise. Abordagens em psicoterapia. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do 
paciente psiquiátrico e manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificação dos transtornos mentais. 
Síndrome confusional aguda devido a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias – uso, 
abuso e dependência química. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Transtornos do humor. Transtornos de 
ansiedade. Síndromes somáticas funcionais (antigamente denominados transtornos psicossomáticos). Reações de 
adaptação ao estresse.  Interconsulta em Psiquiatria. Emergências psiquiátricas. Terapias biológicas em Psiquiatria 
(incluindo eletroconvulsoterapia). Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da aprendizagem, comunicação e 
linguagem. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. Psicofarmacologia. 
Aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.  
BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

 
Leia-se: 
 
2.1.1. Dos cargos, das vagas, das localidades/distância, do vencimento, da carga horária, e do pré-requisito. 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
Cargo Vagas 

CR(*) 
Localidade Vencimento 

R$ 
CH(**) Pré-Requisito 

Biólogo 

CR 

Sede 

2.541,27 

30 horas 

Curso Superior de bacharel ou 
licenciado em curso de História 
Natural, ou de Ciências Biológicas, 
em todos as suas especialidades ou de 
licenciado em Ciências, com 
habilitação em Biologia e registro no 
CRBIO. 
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ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
Conteúdo comum a todos os cargos  
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Tipologia e gêneros textuais. Alguns 
elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. 
Intertextualidade. Coesão e coerência. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, Poética, 
Referencial, Emotiva, Metalinguística).  
Fonemas e Fonética: representação e classificação dos fonemas, encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo, 
encontro consonantal e dígrafo. Sílaba e tonicidade. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. 
Ortografia. Estrutura e formação das palavras. Classe de palavras (estrutura, formação, flexões, emprego e 
morfossintaxe): substantivo; adjetivo; verbo; pronome; artigo; numeral; advérbio; preposição; conjunção; interjeição 
e onomatopeia. Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Pontuação. Significação das palavras: 
sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. 
Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação 
pronominal. 
Raciocínio Lógico – Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio.  
Informática Básica – Conceitos básicos de componentes funcionais de computadores (hardware e software). 
Utilização de planilhas eletrônicas. Utilização de editores de textos. Conceitos básicos de segurança da informação: 
confidencialidade, disponibilidade e integridade. Compartilhamento e proteção de redes. Certificados digitais. 
Assinaturas digitais. 
Conhecimentos Gerais – Conhecimentos gerais sobre o município de São Jerônimo/RS. Lei Orgânica do município 
de São Jerônimo/RS. Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de São Jerônimo/RS. Cenário nacional e 
internacional: contexto histórico, geográfico, ambiental, educacional, social, político, econômico, cultural e saúde, 
suas inter-relações e vinculações históricas. Tecnologia, avanços e descobertas científicas e tecnológicas. 
Globalização. Temas nacionais ou internacionais, veiculados nos últimos dois anos nas diversas mídias. 
Conhecimentos Específicos  
Assistente social – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço social. Fundamentos 
históricos metodológicos de serviço social. A prática institucionalizada do assistente social nas organizações 
públicas. Assuntos correlatos à respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. Correntes Teórico-
Metodológicas no Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e projeto). Metodologia e 
Ideologia do Serviço Social. Políticas Sociais. Perfil histórico das políticas sociais no Brasil. Relação teoria-prática 
no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a questão da participação. Serviço Social e interdisciplinaridade. 
Serviço Social junto à Comunidade. Serviço Social junto à Família. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. Serviço Social na escola. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Políticas públicas do 
Social e Combate a Fome. Código de Ética Profissional. Sistema Único de Assistência Social (SUAS)/ Norma 
Operacional Básica – NOB/ SUAS/2005. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Biólogo – Entomologia direcionada a alimentos. Anatomia vegetal direcionada a alimentos. Identificação histológica 
de alimentos. Material estranho em alimentos (isolamento e métodos micro analíticos). Noções básicas de gestão de 
qualidade para laboratórios) boas práticas de laboratório e controle de equipamentos. Classificação dos corpos de 
água. Microbiologia Ambiental: Fundamentos de ecologia microbiana. Interações dos microorganismos com o meio 
ambiente. Microbiologia do solo. Microbiologia das águas domésticas e esgotos. Determinação da qualidade da água. 
Organismos indicadores de contaminação. Microorganismos e tratamento de esgotos. Efeitos biológicos da poluição 
das águas. Classificação dos serves vivos de interesse hidrobiológicos (vírus, bactérias, fungos e algas). Saneamento 
e meio ambiente. Noções sobre os parâmetros bacteriológicos e físico-químicos de análises de água e esgoto. Código 
de Ética Profissional.   
Dentista – Anatomia dental: dentes permanentes e decíduos; características. Patologia oral e maxilofacial: 
anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice; doenças periodontais,defeitos de desenvolvimento da 
região bucal e maxilofacial; infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais; patologia das glândulas; tumores e 
cistos; distúrbios hematológicos; patologia óssea; doenças dermatológicas. Cárie: etiologia; diagnóstico; prevenção; 
tratamento. Adequação do meio bucal. Isolamento do campo operatório. Técnicas anestésicas em odontologia. 
Biosegurança em odontologia: esterilização; conceitos; proteção do paciente e do profissional. Flúor: bioquímica; 
mecanismo de ação; toxicologia; uso tópico, uso sistêmico. Terapêutica e farmacologia odontológica: prescrição, 
indicação e contra-indicação, mecanismo de ação do fármaco. Radiologia odontológica: proteção; técnicas 
radiográficas; interpretação de imagem. Materiais dentários: materiais restauradores; materiais de moldagem; 
materiais do complexo dentina polpa; cimentos odontológicos. Procedimentos restauradores: técnica direta; técnica 
indireta; preparo cavitário. Odontopediatria: erupção dentária; hábitos bucais; prevenção; traumatismo na dentição. 
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Enfermeiro – Relação dos profissionais com seu trabalho e atividades desenvolvidas. Percepção de estresse na 
equipe. Saúde ocupacional. Fundamentos de assistência em saúde da família. Prevenção de doenças e promoção e 
educação em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Consulta e diagnóstico em enfermagem. Vigilância em 
saúde. Gestão e planejamento em saúde. Processo de cuidar em Enfermagem. Abordagem da família. Vacinação na 
criança e no adulto e idoso. Avaliação de riscos em saúde. Acolhimento na Atenção Básica. Enfermagem nos ciclos 
da vida. Saúde da Criança e do Adolescente. Saúde da Mulher. Saúde sexual e reprodutiva. Diretrizes de assistência 
ao pré-natal de baixo risco. Protocolo de detecção precoce e prevenção ao câncer de colo do útero e mama. Diretrizes 
clínicas para o uso de métodos contraceptivos. Saúde do Adulto. Saúde do Idoso. Hipertensão arterial. Diabetes 
mellitus. Tuberculose. Hanseníase. Doenças respiratórias. Abordagem e identificação de portadores de sofrimento 
mental e neurológica. Bioética. Epidemiologia. Política Nacional de Atenção Básica e Humanização. Doenças 
sexualmente Transmissíveis. Curativos. Desinfecção e esterilização. Sondagens. Oxigenoterapia e Inaloterapia. 
Preparo e coleta de exames laboratoriais. Queimaduras. Curativos e estomaterapia. Enema. Cateterismo venoso e 
vesical e nutrição enteral. Ressuscitação cardiorrespiratória. Biossegurança. Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiatria. Gerenciamento e cuidados na administração de medicamentos. Legislação e Código de Ética para o 
exercício da Enfermagem. 
Farmacêutico – Microbiologia básica, avaliação de microrganismos indicadores e patogênicos, emergentes e re-
emergentes. Princípios epidemiológicos e sua aplicação na assistência farmacêutica. Farmacologia Geral: Absorção e 
Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de Ações de Drogas, 
Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Interações 
medicamentosas. Interação alimentos e medicamentos. Iatrogenias. Conhecimentos específicos a respeito do uso de 
mediadores químicos e de fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos e os usados no tratamento de 
doenças infecciosas e do câncer. Química farmacêutica. Imunologia geral: sistema e resposta imune; estrutura, função 
e produção de anticorpos; mecanismo de defesa imune. Princípios de ética profissional (Resolução n.º 417/2004 do 
Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica). Política Nacional de Medicamentos 
(Portaria GM n.º 3916/1998). Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos (Portaria SVS/MS n.º 802/98). 
Regulamento técnico referente ao fracionamento de medicamentos (RDC 80/2006 da ANVISA). Boas Práticas de 
Fabricação de Medicamentos (Resolução RDC n.º 210/03 da ANVISA). Vigilância Sanitária, medicamento genérico, 
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n.º 9787/1999, Resolução RDC ANVISA n.º 84/2002 
e Decreto n.º 3181/1999). Escrituração de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria 344/98 MS). Noções 
sobre Atenção Farmacêutica (Proposta de Consenso Nacional de Atenção Farmacêutica - OPAS). Parasitologia: 
métodos de análise e identificação de parasitas e suas implicações em doenças parasitológicas humanas relacionadas. 
Farmácia Hospitalar: estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de 
medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de medicamentos, central de abastecimento 
farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, sistema de 
distribuição de medicamentos. Manipulação de medicamentos e correlatos. 
Conteúdo comum aos cargos de Médicos – Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. Medicina Social e Preventiva. Ações e 
Programas do Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações (PNI). Direitos dos usuários do SUS. 
Legislação referente ao SUS. Noções gerais das áreas médicas: clínica médica; cirurgia; gineco-obstetrícia; 
psiquiatria; ortopedia; cardiologia. Código de Ética Médica. 
Médico clínico geral – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças: 
Cardiológicas: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, valvopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, doença reumática, doenças da aorta, hipertensão arterial e pulmonar, endocardite, dislipidemia, gravidez e 
cardiopatia, síndrome metabólica, choque. Atendimento de Parada Cardiorrespiratória. Vasculares: insuficiência 
arterial periférica, insuficiência venosa, trombose venosa, tromboembolismo arterial, tromboembolismo pulmonar, 
arterites, Síndrome do Pé Diabético, varizes de membros inferiores. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, 
bronquite, pneumonia, tuberculose, pneumopatia intersticial, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
afecções da pleura. Do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular do cólon, neoplasias. Renais: insuficiência renal, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: 
anemias, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 
doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: transtornos psiquiátricos na clínica geral, demêmcia, álcool e fumo na 
clínica médica, transtornos relacionados ao uso de drogas, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, 
transtornos ansiosos, fóbicos e obsessivo-compulsivo, neuroses histéricas, transtornos somatoformes, transtornos da 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS 
1ª Retificação - EDITAL Nº 08/2016 - CONCURSO PÚBLICO  

 

8 

personalidade, urgências psiquiátricas. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, 
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, 
edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. 
Médico do trabalho – Medicina do Trabalho: Saúde do trabalhador: doenças ocupacionais, acidentes do trabalho e 
conduta médico-pericial. Patologia do trabalho. Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde, 
nos locais de trabalho. Epidemiologia e Bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças relacionadas ao 
trabalho. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT). Dermatoses ocupacionais. 
Pneumopatias ocupacionais. Perda de Audição Induzida pelo Ruído. Efeitos da exposição a radiações e a material 
biológico-perfuro-cortantes e aéreos. Intoxicação por Agrotóxicos. Doenças mentais relacionadas ao trabalho. 
Identificação e prevenção de agentes químicos, físicos e biológicos. Ergonomia. Doenças degenerativas e crônicas, 
agravadas por condições especiais de trabalho. Exames médicos ocupacionais. Saúde mental do trabalhador. 
Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). CAT - Comunicação de 
Acidente de Trabalho. Habilitação e Reabilitação profissional. Nexo Técnico Epidemiológico. Atendimento do 
trabalho: aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários. Aposentadoria Especial. Periculosidade e 
Insalubridade. Segurança e saúde do trabalhador na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.). Legislação do Trabalho. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs de 1 a 33). 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Plano de benefícios da Previdência Social. Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. Legislação Previdenciária. Organização da atenção à saúde do trabalhador no 
Sistema Único de Saúde.  Doenças de notificação compulsória. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral. 
Medicina Social e Preventiva. 
Médico pediatra – Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Imunizações (crianças e 
adolescentes). Crescimento. Marcos do desenvolvimento (Denver). Doenças Exantemáticas. Infecções de Vias 
Aéreas Superiores (virais e bacterianas). Pneumonia comunitária. Asma e Síndrome do Lactente Sibilante. Meningite. 
Epilepsia na infância e Estado de Mal epilético. Crises Convulsivas Neonatais. Obesidade infantil. Puberdade normal 
e patológica. Desnutrição energético protéica. Dengue.  Doença do Refluxo Gastro Esofágico. Doença diarréica 
aguda. Parasitoses intestinais. Cardiopatias congênitas. Insuficiência Cardíaca Congestiva na infância. Infecção do 
Trato Urinário. Hipertensão Arterial Sistêmica. Síndrome Nefrítica. Síndrome Nefrótica. Infecções congênitas e 
Perinatais. Icterícia do Recém-Nascido. Anemia ferropriva. Hemoglobinopatias. Anemias Hemolíticas. Ressucitação 
Cardiopulmonar em pediatria. Reanimação do recém nascido.  Sepsis em Pediatria. Atendimento ao politraumatizdo 
em Pediatria. Atendimento ao Grande Queimado em Pediatria.  
Médico veterinário – Reprodução Animal. Inspeção Sanitária. Principais doenças infecciosas transmissíveis ao 
homem. Principais doenças parasitárias transmissíveis ao homem. Toxi-infecções alimentares. Beneficiamento do 
leite de consumo. Controle Químico e microbiológico de leite e produtos lácticos. Aspectos higiênicos e sanitários 
do pescado. Patologia Animal. Etiologia. Diagnóstico. Tratamento, controle e erradicação relativos ás doenças: 
Febre Affosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suma, Carências Vitamínico-minerais, Principais 
Ectoparasitoses de bovinos e suínos, principais doenças das aves. Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite: 
Formação e manejo de pastagem e forrageiras. Código de Ética do Médico Veterinário. 
Conteúdo comum aos cargos de Pedagogia e Professor – Legislação e políticas públicas para Educação Básica. 
Princípios e finalidades da Educação. Educação e diversidade. Educação Inclusiva. Gestão democrática e pedagógica. 
Avaliação da aprendizagem. Projeto Político Pedagógico. Organização Curricular. Avaliação Educacional. Avaliação 
da aprendizagem: concepção, instrumentos e critérios. Educação e tecnologia. Aprendizagem significativa. História e 
cultura afro-brasileira e indígena. Plano Nacional de Educação.  
Pedagogo – Currículo. Gestão educacional. História do pensamento pedagógico brasileiro. Didática e o processo de 
ensino e aprendizagem. Planejamento. Metodologia. Avaliação. Avaliação da Aprendizagem. Fundamentos da 
Educação. Filosofia da Educação. Projeto Político Pedagógico. Currículo. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96) e alterações. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 
educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes para o atendimento de 
educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância.  Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Diretrizes 
Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais. Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, instituiu as Diretrizes Operacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, define Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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a Educação Escolar Indígena. 
Professor de ciências físicas e biológicas – Ensino de Ciências. Conservação e Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente. Preservação, degradação e recuperação ambiental. Política Nacional de Educação 
Ambiental. Agenda 21. Atmosfera, hidrosfera e litosfera: características físicas e ambientais, interferência humana e 
suas conseqüências (Efeito estufa. Alterações Ambientais Globais). Solo e resíduos sólidos. Poluição atmosférica, das 
águas, do solo, visual, sonora. Biodiversidade. Seres vivos: características gerais, sistemática, classificação biológica 
e nomenclatura. Noções de evolução. Ecologia. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação 
sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos. Relação entre estruturas e funções 
dos sistemas e suas adaptações ao meio. Ciclos biogeoquímicos. Animais e plantas. Vírus, bactérias, fungos, algas e 
protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. Doenças tropicais. Noções de genética. 
Fisiologia e anatomia do corpo humano. O homem enquanto ser social: Aspectos afetivos, cognitivos, psicológicos, 
culturais, ecológicos. Sexualidade: Educação sexual e seu desenvolvimento para a produção da vida. Fatores 
determinantes dos avanços científicos e tecnológicos. Utilização racional dos recursos naturais. Diversidade dos 
materiais extraídos da natureza, transformados e produzidos pelo homem. Astronomia. Propriedades da matéria: 
estados físicos, massa, volume, peso, densidade, empuxo. Relação da diversidade dos materiais na composição do 
ambiente. Energia. Misturas e separações, átomos e características. Elementos químicos e a tabela periódica. 
Fundamentos teóricos da Química: conceitos. Leis. Relações. Princípios básicos. Interações e transformações 
químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos. Leis. Relações. Princípios básicos. Biologia Celular e 
Molecular. Noção de Histologia. Biotecnologia. Imunologia. Noções gerais de Química e Física. 
Professor de educação infantil – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa. Contribuições de 
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 
biopsicossociais. Pensamento e Linguagem. O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Educação e Diversidade.  Concepções de educação, ensinar e 
aprender. A avaliação como processo de construção do conhecimento. Princípios e características da avaliação na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Alfabetização e Letramento. Leitura e escrita. Processos 
de Aprendizagem. Brinquedo e Brincadeiras. 
Professor de geografia – A atmosfera e a dinâmica climática. A dimensão simbólica do espaço geográfico. Cultura e 
representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais modernos. A formação 
geográfica das Sociedades Contemporâneas. A Geografia da Natureza. A Geografia no Tempo: o alargamento das 
fronteiras de apropriação do planeta pelas sociedades humanas ao longo da história. A hidrosfera, a água e sua 
importância. A industrialização e seus impactos na organização do espaço contemporâneo. A litosfera, composição e 
dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A urbanização e as transformações na relação cidade-
campo. África. América Latina. Características gerais das atividades primárias, secundárias e terciárias e suas 
expressões no espaço geográfico. Conceito de Geografia. Ditadura militar brasileira. Divisões regionais do território 
brasileiro, histórico e situação atual. Grandes blocos econômicos.  Os espaços da Produção, da Circulação e do 
Consumo no mundo e no Brasil. O Pantanal. Regionalização do Espaço Brasileiro. Rússia e Europa Oriental.  
Professor de história – História Antiga. Grécia e Roma Antiga. As Civilizações do Antigo Oriente: Hebreus, 
Fenícios e Persas. As Civilizações Mesopotâmicas: Sumérios, Acádios, Assírios, Amorritas e Caldeus . Escravismo 
na Antiguidade. O feudalismo. A Expansão Marítimo-comercial. Colonização européia na América. Brasil e o 
Sistema Colonial. O escravismo no Brasil. O Fim do Antigo Sistema Colonial na América espanhola e portuguesa. 
As revoluções americanas e francesa. A Revolução Industrial. O Imperialismo e o neocolonialismo. A Primeira 
Guerra Mundial. A crise de 1929. As Revoluções Socialistas na URSS, África e América Latina. Nazismo e 
Fascismo. A Segunda Guerra Mundial. O populismo na América Latina. A Guerra Fria. A descolonização da Ásia e 
da África. A globalização e o neoliberalismo. BRASIL: Períodos Pré-Colonizador, Colonial, Imperial, República 
Velha, A Era Vargas, República Democrática (1946 a 1964), O Regime Militar (1964 a 1985) e a Redemocratização 
(A República de 1985 aos dias atuais). Os regimes militares na América Latina. Os Blocos e/ou Acordos Econômicos 
no Mundo. Atualidades: Econômicas, Sociais, Políticas, Culturais e Religiosas. História Contemporânea. 
Professor de língua inglesa – Verb Forms (affirmative/interrogative/negative): The present simple; the present 
continuous; the past simple; the past continuous; the present perfect; the present perfect continuous ; the past perfect; 
the future; the near future; the future continuous . Modals and auxiliary verbs. Phrasal Verbs. Used to/get used to/be 
used to. If clauses and other conditionals. The Infinitive and the “-ing” form. Reported Speech. Articles: indefinite 
and definite articles . Nouns: singular and plural; countable and uncountable nouns. Quantifiers: much, many, a lot, 
little, few etc. Pronouns: subjective and objective pronouns; demonstratives; reflexive and emphatic pronouns: 
indefinite pronouns; possessive pronouns. Adjectives: the use and position of adjectives; comparatives and 
superlatives; adjectives ending in “-ed” and “-ing”; possessive adjectives. Adverbs: of manner, of frequency, time and 
place; adverbs of degree; “too” and “enough”. Prepositions and Preposition Phrases. Prepositions/Link  words. 
Relative clauses: with “who, which, that”; “where, whose, what”; defining and non-defining relative clauses; clauses 
with “-ing” or a past participle; “with” in identifying phases. Word order. Vocabulary, antonyms, synonyms, false 
cognates, meanings, idioms, collocations, ambiguity. Pronunciation: vowel sounds, consonant sounds, “-ed sounds”, 
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plural sounds.  READING COMPREHENSION. PCN’S. Second Language Acquisition: some taxonomies, some 
hypotheses, and some models. Teaching Methodologies/Approaches and Techniques. The Listening-Speaking Skills. 
The Reading Process: techniques and strategies. Writing Phonetics and Phonology. 
Professor de séries iniciais – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos.  Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa. Contribuições de 
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 
biopsicossociais. Pensamento e Linguagem. O papel da linguagem, da arte, do brincar e do movimento nos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Educação e Diversidade.  Concepções de educação, ensinar e 
aprender. A avaliação como processo de construção do conhecimento. Princípios e características da avaliação na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Alfabetização e Letramento. Leitura e escrita. Processos 
de Aprendizagem. Brinquedo e Brincadeiras. 
Professor educação artística – Música e Teatro. Metodologia do ensino da Arte. Arte e educação. Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o ensino de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A história da Arte Brasileira e 
Universal, da pré-história à contemporaneidade. Teatro: encenação teatral; conceito e percurso histórico de diferentes 
concepções teatrais e propostas contemporâneas. Artes Visuais: principais manifestações artísticas, características das 
tendências e artistas representantes. Dança: Aspectos históricos e culturais da Dança. Música: A história da Música 
Universal e Popular Brasileira, da antiguidade à atualidade, principais manifestações musicais, características das 
tendências e artistas representantes. Semana de Arte Moderna. Cultura afro-brasileira. Cultura indígena. 
Manifestações artístico-culturais populares.  
Psicólogo – História e evolução da Psicologia. Processos psíquicos essenciais: consciência, sensação, percepção, 
atenção, memória, emoção, aprendizagem. Pensamento e linguagem. A personalidade em seus fundamentos básicos, 
estruturas e teorias. Desenvolvimento: pressupostos teóricos e ciclos vitais. Aprendizagem: cognitivismo, 
comportamentalismo, psicanálise, humanismo e o processo histórico social. A Psicologia Social e conceitos básicos: 
Técnicas projetivas e psicométricas na Avaliação Psicológica, a ética da avaliação, os testes de inteligência, aptidões 
cognitivas e personalidade. A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de 
saúde e doença. Saúde Mental no individuo, na família e no trabalho, as psicopatologias. As diferentes abordagens 
psicoterápicas, temas, técnicas e aplicações. Psicologia Ocupacional. 
Psiquiatra – Neurotransmissores; Sono. Importância na Neuroimagem no diagnóstico psiquiátrico. Genética.  
Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos das doenças 
infecciosas, oncológicas, autoimunes, endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. 
Epidemiologia. Psicanálise. Abordagens em psicoterapia. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do 
paciente psiquiátrico e manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificação dos transtornos mentais. 
Síndrome confusional aguda devido a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias – uso, 
abuso e dependência química. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Transtornos do humor. Transtornos de 
ansiedade. Síndromes somáticas funcionais (antigamente denominados transtornos psicossomáticos). Reações de 
adaptação ao estresse.  Interconsulta em Psiquiatria. Emergências psiquiátricas. Terapias biológicas em Psiquiatria 
(incluindo eletroconvulsoterapia). Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da aprendizagem, comunicação e 
linguagem. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. Psicofarmacologia. 
Aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.  
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