PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA/SP

Concurso Público de Provas Nº 01/2020

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - separação
silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo; singular e plural;
diminutivo e aumentativo; encontro vocálico e consonantal; pronomes e verbos.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de
Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa,
volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações problema.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
1.01 – Agente de Saneamento
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de serviços administrativos e municipais;
✓ Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas; Temperatura, validade e
condições dos alimentos;
✓ Qualidade higiénico-sanitária dos produtos alimentícios, doenças transmitidas por alimentos, estabelecimentos que os
comercializam;
✓ Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores – vestuário, asseio
pessoal, hábitos higiênicos;
✓ Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, armazenamento
e transporte do produto final;
✓ Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e controle de pragas;
✓ Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos;
✓ O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário, legislação e ação;
✓ Higiene, profilaxia e política sanitária;
✓ Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção;
✓ Diretrizes e princípios do SUS;
✓ Saneamento comunitário;
✓ Cargo e normas da ANVISA.
✓ Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações;
✓ Doenças de Notificação Compulsória.
✓ BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
✓ BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
✓ BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
✓ Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (Resoluções nº 01/1986, 237/1997, 357/2005,
369/2006 e 429/2011).
✓ Código Florestal – Lei Federal nº 4.771 de 15/09/1965 e suas alterações.
✓ Lei Federal nº 9605/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
✓ Lei Federal nº 8.429/1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências.
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✓ Decreto Federal nº 6514/08 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o
processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.
✓ Lei nº 9.985/2000, que institui o sistema de unidades de conservação da natureza.
✓ Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

1.02 – Ajudante de Eletricista
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Noções de qualidade e produtividade na área;
✓ Trabalho em equipe multiprofissional; Trabalho e energia; Conversão de energia; Carga elétrica;
✓ Conhecimentos de tensão, corrente e resistência, resistividade, condutores, circuitos elétricos, magnetismo,
✓ Lei de Ohm, potência elétrica, corrente elétrica (contínua e alternada) corrente alternada trifásica, bifásica e
monofásica, geração; transmissão e consumo de energia elétrica; instalações elétricas, diagramas elétricos,
simbologias, normas e materiais Elétricos;
✓ Dimensionamento de fios e disjuntores p/ instalações elétricas;
✓ Montagem prática de instalações de painéis simulados;
✓ Comandos elétricos de motores, tipos de motores elétricos e seus fundamentos;
✓ Leitura e interpretação de esquemas elétricos;
✓ Cabines primárias (tipos e características);
✓ Pára-raios e suas funções;
✓ Disjuntores, isoladores, chaves seccionadas, transformadores, transformadores por instrumentos;
✓ Noções de proteção e medição;
✓ Procedimentos de manobras e segurança,
✓ Operação programada e operação por emergência;
✓ Procedimento de segurança em manutenção elétrica, nr -10;
✓ Condutores e isolantes;
✓ Processos de eletrização;
✓ Unidades de carga elétrica;
✓ Campos elétricos;
✓ Condutores elétricos;
✓ Resistência de um condutor;
✓ Fios e cabos condutores usados na prática;
✓ Cálculo de grandezas elétricas, corrente, tensão, potência e energia;
✓ Voltímetro; amperímetro; wattímetro; baterias; lâmpadas; resistores; chaves; fios e cabos; fusíveis; disjuntores;
indutores; fenômenos magnéticos;
✓ Ação de um campo elétrico;
✓ Os ímãs;
✓ Formas de prevenir o choque elétrico;
✓ Proteção ao meio ambiente: utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais.

1.03 – Ajudante de Mecânico
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
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✓ Ciclo de combustão e funcionamento Diesel – Etanol – Gasolina;
✓ Diagnóstico de falhas no sistema Diesel – Etanol – Gasolina;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica;
Noções de sistemas de Arrefecimento; suspenção e lubrificação;
Princípios Básicos do Sistema Elétrico automotivo;
Eletrônica aplicada nos equipamentos automotivos;
Leitura e interpretação de painéis;
Princípios básicos do Sistema Hidráulico, hidráulica aplicada em máquinas pesadas, bombas Hidráulicas (Palhetas,
Pistões, Engrenagens), sistemas Integrados, leitura e Interpretação de esquemas Hidráulicos. Diagnóstico de falhas
hidráulicas.

1.04 – Auxiliar de Cozinha
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar;
✓ Preparação dos alimentos;
✓ O gás de cozinha;
✓ Utilização e manuseio dos eletrodomésticos;
✓ Elaboração dos pratos;
✓ Estocagem dos alimentos;
✓ Controle de estoque;
✓ Melhor aproveitamento de alimentos;
✓ Conservação e validade dos alimentos;
✓ Relacionamento interpessoal;
✓ Conservação de alimentos e manipulação de carnes;
✓ Conservação e higiene;
✓ Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos;
✓ Relação entre saúde e alimento;
✓ A classificação dos alimentos;
✓ Os nutrientes e sua atuação no organismo;
✓ Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos;
✓ Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes,
pescado, laticínios.

1.05 – Auxiliar de Serviço Escolar
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar;
✓ Preparação dos alimentos;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

O gás de cozinha;
Utilização e manuseio dos eletrodomésticos;
Elaboração dos pratos;
Estocagem dos alimentos;
Controle de estoque;
Melhor aproveitamento de alimentos;
Conservação e validade dos alimentos;
Relacionamento interpessoal;
Conservação de alimentos e manipulação de carnes;
Conservação e higiene;
Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos;
Relação entre saúde e alimento;
A classificação dos alimentos;
Os nutrientes e sua atuação no organismo;
Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos;
Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes,
pescado, laticínios.

1.06 – Borracheiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Conhecimento nomenclatura de pneus e rodas;
✓ Noções de metrologia;
✓ Conhecimentos básicos em ferramentas pneumáticas e hidráulicas;
✓ Conceitos básicos de geometria de direção;
✓ Definições cáster, câmber, convergência e divergência;

1.07 – Calceteiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Limpeza e escavação do terreno.
✓ Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames.
✓ Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
✓ Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
✓ Acabamentos.
✓ Noções de colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos), contra pisos, muros, muro de arrimo.
✓ Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil.
✓ Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.
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1.08 – Coveiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;

1.09 – Cozinheiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar;
✓ Preparação dos alimentos;
✓ O gás de cozinha;
✓ Utilização e manuseio dos eletrodomésticos;
✓ Elaboração dos pratos;
✓ Estocagem dos alimentos;
✓ Controle de estoque;
✓ Melhor aproveitamento de alimentos;
✓ Conservação e validade dos alimentos;
✓ Relacionamento interpessoal;
✓ Conservação de alimentos e manipulação de carnes;
✓ Conservação e higiene;
✓ Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos;
✓ Relação entre saúde e alimento;
✓ A classificação dos alimentos;
✓ Os nutrientes e sua atuação no organismo;
✓ Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos;
✓ Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes,
pescado, laticínios.

1.10 – Encanador
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Concurso Público de Provas nº 01/2020

Prefeitura de Aparecida/SP - Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA/SP

Concurso Público de Provas Nº 01/2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instalação predial de água fria e quente;
Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação;
Tipos de tubulação, conexão, válvulas, registros, hidrômetros;
Dimensionamento de redes de água e esgoto;
Caixas d’água: limpeza e desinfecção;
Instalações sanitárias;
Bombas de recalque;
Tipos de poços e bombas d’água: noções de motor de bombas;
Conhecimentos de cálculo de área;

1.11 – Faxineiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções básicas de conservação e manutenção.
✓ Serviços braçais;
✓ Transportes de lixo e entulho;

1.12 – Jardineiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções básicas de conservação e manutenção.
✓ Noções básicas de higiene e limpeza.
✓ Utilização de materiais e equipamentos de jardinagem guarda armazenagem de materiais e utensílios.
✓ Tipos e épocas de plantios para cada estação.
✓ Sistemas de podas.
✓ Serviços gerais relativos à jardinagem.

1.13 – Mestre de Obras
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares.
✓ Impermeabilizações.
✓ Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
✓ Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Noções de armaduras para concreto.
Lajes pré-moldadas, mistas e maciças.
Acabamentos.
Confecções de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro
de arrimo.
Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais.
Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil.
Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.
Colocação de telhas e de fibrocimento.
Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das
operações a serem executadas;
Construção, instalação e separação de peças.

1.14 – Motorista Executivo
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de trânsito.
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✓ Operação e direção de veículos.
✓ Serviços básicos de manutenção.
✓ Equipamentos de proteção.
✓ Leis e sinais de trânsito.
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✓ RESOLUÇÃO
CONTRAN
160
Anexo
II
Leis
e
sinais
de
trânsito.
Disponível
em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf

1.15 – Motorista I
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de trânsito.
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✓ Operação e direção de veículos.
✓ Serviços básicos de manutenção.
✓ Equipamentos de proteção.
✓ Leis e sinais de trânsito.
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✓ RESOLUÇÃO
CONTRAN
160
Anexo
II
Leis
e
sinais
de
trânsito.
Disponível
em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
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1.16 – Motorista II
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de trânsito.
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✓ Operação e direção de veículos.
✓ Serviços básicos de manutenção.
✓ Equipamentos de proteção.
✓ Leis e sinais de trânsito.
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✓ RESOLUÇÃO
CONTRAN
160
Anexo
II
Leis
e
sinais
de
trânsito.
Disponível
em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf

1.17 – Operador de Máquina Pesada
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de trânsito.
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✓ Operação e direção de veículos.
✓ Serviços básicos de manutenção.
✓ Equipamentos de proteção.
✓ Leis e sinais de trânsito.
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✓ RESOLUÇÃO
CONTRAN
160
Anexo
II
Leis
e
sinais
de
trânsito.
Disponível
em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
✓ Noções básicas de operação de máquinas e uso adequado de materiais, procedimentos, equipamentos e
ferramentas próprias da função.

1.18 – Padeiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Preparação de massas;
operação de equipamentos para preparação de pães e derivados;
controle de estoque, Conhecimento sobre a produção de pães e confeitaria e os ingredientes necessários;
Controle da temperatura do forno;
Separação e pesagem de ingredientes secos de acordo com a produção desejada;
Divisão correta da massa em porções para colocar na enroladeira;
Colocação dos pães em formas ou tabuleiros, permitindo, assim, o seu crescimento;
Colocação dos pães no forno, controle da temperatura e do tempo de permanência;
Forma correta de retirar os pães do forno, contando-os e separando-os para serem entregues aos locais
determinados;
✓ Controle do consumo de ingredientes necessários;
✓ Limpeza e higienização das dependências da padaria, bem como dos equipamentos e utensílios usados;
✓ Normas de segurança no trabalho e orientação a auxiliares; Uso de equipamento de segurança; Higiene pessoal e da
padaria.

1.19 – Pedreiro
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares.
✓ Limpeza e escavação do terreno.
✓ Locação de obras.
✓ Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames.
✓ Impermeabilizações.
✓ Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
✓ Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
✓ Noções de armaduras para concreto.
✓ Lajes pré-moldadas, mistas e maciças.
✓ Acabamentos.
✓ Colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos).
✓ Confecções de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro
de arrimo.
✓ Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais.
✓ Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil.
✓ Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.
✓ Colocação de telhas e de fibrocimento.
✓ Noções de qualidade e produtividade na área.
✓ Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das
operações a serem executadas;
✓ Construção, instalação e separação de peças; Máquinas, Equipamentos e Utensílios.

1.20 – Pintor
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
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✓ Noções de qualidade e produtividade na área;
✓ Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das
operações a serem executadas;
✓ Construção, instalação e separação de peças;
✓ Serviços relativos ao preparo e pintura de superfícies externas e internas de edifícios, muros e utensílios, raspagem,
limpeza, camadas de tinta, para proteção e/ou decoração;
✓ Pequenos reparos e preparações necessárias do material a ser aplicado e da superfície a ser pintada, utilizando-se
de materiais e equipamentos adequados;
✓ Técnicas de pintura,
✓ Tipos de tintas e bases; Solventes;
✓ Desintoxicação;

1.21 – Pintor Letrista
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Noções de qualidade e produtividade na área;
✓ Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das
operações a serem executadas;
✓ Construção, instalação e separação de peças;
✓ Serviços relativos ao preparo e pintura de superfícies externas e internas de edifícios, muros e utensílios, raspagem,
limpeza, camadas de tinta, para proteção e/ou decoração;
✓ Pequenos reparos e preparações necessárias do material a ser aplicado e da superfície a ser pintada, utilizando-se
de materiais e equipamentos adequados;
✓ Técnicas de pintura,
✓ Tipos de tintas e bases; Solventes;
✓ Desintoxicação;

1.22 – Servente de Obras
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Limpeza e escavação do terreno.
✓ Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames.
✓ Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
✓ Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado.
✓ Acabamentos.
✓ Noções de colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos), contra pisos, muros, muro de arrimo.
✓ Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil.
✓ Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade.

1.23 – Servente de Limpeza
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
Relações Humanas no trabalho;
Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Noções básicas de conservação e manutenção, limpeza e higienização;
Utilização de materiais e equipamentos de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios;

1.24 – Vigia
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES
✓ Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Aparecida/SP.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
✓ Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
✓ Relações Humanas no trabalho;
✓ Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
✓ Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
✓ Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
✓ Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de
Tratamento; Noções de segurança e prevenção de Incêndio; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência
com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público.

ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação e compreensão de texto. Ortografia (de acordo com Novo Acordo Ortográfico). Acentuação.
Pontuação. Regência verbal e nominal. Sintaxe e Análise Sintática (tipos de sujeito, regência, transitividade verbal
etc.); Crase; Conectivos (conjunção e pronomes). Emprego dos porquês. Morfologia: formação de palavras, flexão
nominal e conjugação verbal. Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. Significação das palavras;
Classe de palavras.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Múltiplos e divisores de números naturais. Sistema decimal de medidas,
sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa.
Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Raciocínio
Lógico-Matemático. Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
2.01 – Almoxarife
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Conceitos e noções gerais de almoxarifado.
✓ Administração de depósitos. Atividades de um depósito.
✓ Registros de estoque.
✓ Precisão dos registros.
✓ Modelos e formulários de controle.
✓ Codificação e classificação de materiais.
✓ Controle do almoxarifado.
✓ Controle físico e de segurança.
✓ Inventário de materiais.
✓ Estocagem de materiais.
✓ Conservação e tipos de embalagens de materiais.
✓ Requisição de materiais.
✓ Recepção, armazenamento e distribuição de materiais.
✓ Localização e movimentação de materiais.
✓ Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.02 – Auxiliar Burocrático
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Habilidades, papéis, Memorando, Ofícios, Atendimento ao público, comunicação e desempenho;
✓ Princípios e sistemas de administração Municipal;
✓ Estrutura e funcionamento do serviço público no Município.
✓ Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
✓ 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.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.03 – Auxiliar de Contabilidade
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ CONTABILIDADE PÚBLICA - Licitações e Contratos da Administração Pública;
✓ Plano Plurianual;
✓ Lei de Diretrizes Orçamentárias;
✓ Lei Orçamentária Anual;
✓ Conceito de Receita;
✓ Classificação das Receitas Orçamentárias;
✓ Receita Extra-Orçamentária;
✓ Estágios da Receita;
✓ Receita da Dívida Ativa;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Renúncia de Receita;
Receita Corrente Líquida;
Conceito de Despesa;
Classificação das Despesas
Orçamentárias;
Despesas Extra-Orçamentárias;
Estágios da Despesa;
Programação da Despesa;
Regime de Adiantamento.
EXERCÍCIO FINANCEIRO: Regimes Contábeis; Restos a Pagar;
CRÉDITOS ADICIONAIS: Suplementar; Especiais; Extraordinários
FUNDOS ESPECIAIS CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Controle Interno; Controle Externo.
CONTABILIDADE: Contabilidade Orçamentária; Contabilidade Financeira; Contabilidade Patrimonial.
BALANÇOS: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações
Patrimoniais.
LIMITES, EXIGÊNCIAS LEGAIS E RECURSOS VINCULADOS Pessoal; Serviços de Terceiros; Despesas
Previdenciárias; Pensionistas; e LICITAÇÕES.
LEI FEDERAL Nº 8.429/92 - Improbidade Administrativa http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.04 – Auxiliar de Recursos Humanos
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Recursos Humanos: Liderança e poder; motivação; comunicação; clima organizacional; estilos de administração;
políticas de recursos humanos; ambiente organizacional; recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento;
análise de Cargos; avaliação de desempenho; recompensas e produtividade; remuneração e benefícios; segurança e
saúde; relações trabalhistas e sindicalismo; grupos e equipes; reengenharia do trabalho; Organização e Métodos:
Análise organizacional; instrumentos de pesquisa; layout; análise de processos; distribuição do trabalho; fluxogramas;
formulários; manuais; estruturas organizacionais e departamentalização; organogramas; sistemas de informação
gerenciais; poder; gestão da qualidade; reengenharia; mudança organizacional; controle organizacional;
planejamento e controle de projetos; projeto, desenvolvimento implantação e documentação de sistemas.
✓ Noções do E-Social
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.05 – Auxiliar de Tesouraria
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Orçamento Público (Receitas e despesas);
✓ Demonstrativo de movimento diário de caixa, Execução de cálculos e transações financeiras,
✓ Planejamento do fluxo de caixa,
✓ Práticas do serviço de Tesouraria,
✓ Recebimentos, pagamentos e quitação em dinheiro ou cheques, de taxas, impostos e outros,
✓ Regime de Caixa e Competência,
✓ Registro de Entrada e Saída de dinheiro, cheques, notas, notas de empenho e outros.
✓ Técnicas Bancárias, Transações Financeiras, Verificação e Conferência de Saldo de Caixa.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
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Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.06 – Escriturário
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Processos de comunicação interna;
✓ Recebimento, classificação e encaminhamento de correspondência;
✓ Sigilo profissional;
✓ Utilização da copiadora;
✓ Conceitos fundamentais de arquivologia, gestão de documentos e protocolo;
✓ Redação Oficial - Documentos oficiais utilizados pelas instituições públicas brasileiras (Ata, Atestado, Circular,
Certidão, Edital, Memorando, Ofício, etc.);
✓ Noções de atendimento ao público interno e externo;
✓ Manual
de
Redação
Oficial
da
Presidência
da
República.
Disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-deredacao.pdf
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.07 – Fiscal Ambulante
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Segurança e Ordem Pública.
✓ Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços.
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
Título I - Dos princípios fundamentais;
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios;
Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I e II;
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
✓ LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações
e
contratos
da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências.
Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm;
✓ LEI ESTADUAL Nº 10.083 de 23/09/1998 - Dispõe sobre o novo Código Sanitário do Estado de São Paulo, Alterada
pela Lei 10.145. Disponível em http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_LEI-10083_230998.pdf
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.08 – Fiscal Ambulante Feminino
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Segurança e Ordem Pública.
✓ Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços.
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
Título I - Dos princípios fundamentais;
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios;
Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I e II;
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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✓ LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações
e
contratos
da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências.
Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm;
✓ CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
✓ CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.09 – Fiscal Tributário
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Segurança e Ordem Pública.
✓ Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços.
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
Título I - Dos princípios fundamentais;
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios;
Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I e II;
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
✓ LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações
e
contratos
da
Administração
Pública
e
dá
outras
providências.
Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm;
✓ CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
✓ CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.10 – Inspetor de Alunos
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ A ideologia da Educação;
✓ Criança e Adolescente: direitos e proteção;
✓ Cuidados a serem tomados com a integridade física da criança;
✓ Ética profissional;
✓ Medidas de Segurança;
✓ Noções de Higiene e bem-estar;
✓ Regras de Comunicação e interação;
✓ Segurança no Trabalho;
✓ Disciplina e vigilância das crianças;
✓ Hierarquia;
✓ Controle e movimentação das crianças;
✓ Cotidiano escolar;
✓ A prática educativa brasileira;
✓ Cognição, afeto e moralidade;
✓ A indisciplina na escola, o Bullying escolar;
✓ Necessidades educativas especiais;
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: Artigo nº 5 (dos direitos e deveres individuais e coletivos), Artigo nº 205 ao nº
214 (da educação).
✓ LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA).
✓ LEI FEDERAL Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
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✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.11 – Monitor de Transporte Escolar
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Direção de Trânsito.
✓ Direção Defensiva.
✓ Noções de trânsito.
✓ Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina.
✓ Operação e direção de veículos.
✓ Serviços básicos de manutenção.
✓ Equipamentos de proteção.
✓ Leis e sinais de trânsito.
✓ Segurança no transporte de crianças.
✓ Manual de Formação de Condutores Veicular.
✓ LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm
✓ RESOLUÇÃO
CONTRAN
160
Anexo
II
Leis
e
sinais
de
trânsito.
Disponível
em
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.12 – Recepcionista
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Características adequadas ao profissional de atendimento ao público;
✓ Eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de
atendimento ao público;
✓ Processos de comunicação;
✓ Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da mesa operadora; características técnicas de
funcionamento;
✓ Questões práticas relacionadas aos serviços de atendimento e recepção ao público, com seu devido
encaminhamento;
✓ Distribuição e encaminhamento de papéis e correspondências no setor de trabalho;
✓ Noções básicas de digitação;
✓ Noções de recebimento de documentos;
✓ Questões de caráter prático versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo e inerentes ao
desempenho de suas funções, especialmente no que diz respeito à atividade da categoria profissional no contexto do
serviço público municipal.
✓ Manual
de
Redação
Oficial
da
Presidência
da
República.
Disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-deredacao.pdf
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.13 – Secretário de Escola
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fundamentos da Administração, supervisão e execução da área administrativa da secretaria da escola;
Noções de Plano Escolar;
Organização administrativa escolar;
Noções de registro e escrituração escolar;
Matrícula;
Frequência;
Histórico Escolar;
Diplomas, Certificados de Conclusão de Anos e de Cursos.
Organização técnico-pedagógica;
Noções de Correspondência oficial;
Noções de Organização de patrimônio;
Noções de regimento escolar e diretrizes e normas vinculadas a unidade escolar;
Controle e frequência de Pessoal docente, técnico e administrativo.
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil –
disponível
em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacaoinfantil&Itemid=859
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil vol. I, II
e III – disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
Criança e Adolescente: direitos e proteção.
Manual
de
Redação
Oficial
da
Presidência
da
República.
Disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-deredacao.pdf
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.14 – Telefonista
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Características adequadas ao profissional de atendimento ao público;
✓ Eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de
atendimento ao público;
✓ Processos de comunicação;
✓ Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da mesa operadora; características técnicas de
funcionamento.
✓ Manual
de
Redação
Oficial
da
Presidência
da
República.
Disponível
em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-deredacao.pdf
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.15 – Desenhista Técnico
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Desenho Geométrico. Construções fundamentais; Figuras planas; Corpos fundamentais; Segmentos proporcionais;
Escalas gráficas. Desenho Técnico. Material de desenho e sua aplicação; Cotas e levantamento de medidas em
campo; Desenho livre do natural; Projeção ortogonal; Projeção de superfícies, volumes e sólidos; Seções de sólidos;
Intersecções; Sombras e perspectivas; Desenho arquitetônico; Desenho hidráulico; Desenho elétrico e mecânico;
✓ Desenho topográfico e cartográfico; Equipamentos de medição e geo-referência; Desenho artístico. Desenho técnico
por meio da utilização de computador com o software AUTO CAD.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
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2.16 – Eletricista
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Trabalho em equipe multiprofissional. Trabalho e energia. Conversão de energia Carga elétrica.
✓ Conhecimentos de tensão, corrente e resistência, resistividade, condutores, circuitos elétricos, magnetismo, Lei de
Ohm, potência elétrica, corrente elétrica (contínua e alternada) corrente alternada trifásica, bifásica e monofásica,
geração;
✓ Transmissão e consumo de energia elétrica;
✓ Instalações elétricas, diagramas elétricos, simbologias, normas e materiais elétricos;
✓ Dimensionamento de fios e disjuntores para instalações elétricas;
✓ Montagem prática de instalações de painéis simulados;
✓ Comandos elétricos de motores, tipos de motores elétricos e seus fundamentos;
✓ Leitura e interpretação de esquemas elétricos;
✓ Cabines primárias (tipos e características);
✓ Para-raios e suas funções, disjuntores, isoladores, chaves seccionadas, transformadores, transformadores por
instrumentos, noções de proteção e medição, procedimentos de manobras e segurança, operação programada e
operação por emergência, procedimento de segurança em manutenção elétrica, NR -10.
✓ Condutores e Isolantes - Processos de Eletrização - Unidades de Carga Elétrica - Campos Elétricos. Condutores
Elétricos - Resistência de um Condutor - Fios e Cabos Condutores usados na Prática - Cálculo de grandezas
elétricas, corrente, tensão, potência e energia.
✓ Voltímetro. Amperímetro. Wattímetro. Baterias. Lâmpadas. Resistores. Chaves.
✓ Fios e cabos. Fusíveis. Disjuntores. Indutores.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.17 – Revisor Contábil
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ CONTABILIDADE PÚBLICA - Licitações e Contratos da Administração Pública;
✓ Plano Plurianual;
✓ Lei de Diretrizes Orçamentárias;
✓ Lei Orçamentária Anual;
✓ Conceito de Receita;
✓ Classificação das Receitas Orçamentárias;
✓ Receita Extra-Orçamentária;
✓ Estágios da Receita;
✓ Receita da Dívida Ativa;
✓ Renúncia de Receita;
✓ Receita Corrente Líquida;
✓ Conceito de Despesa;
✓ Classificação das Despesas
✓ Orçamentárias;
✓ Despesas Extra-Orçamentárias;
✓ Estágios da Despesa;
✓ Programação da Despesa;
✓ Regime de Adiantamento.
✓ EXERCÍCIO FINANCEIRO: Regimes Contábeis; Restos a Pagar;
✓ CRÉDITOS ADICIONAIS: Suplementar; Especiais; Extraordinários
✓ FUNDOS ESPECIAIS CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Controle Interno; Controle Externo.
CONTABILIDADE: Contabilidade Orçamentária; Contabilidade Financeira; Contabilidade Patrimonial.
✓ BALANÇOS: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações
Patrimoniais.
✓ LIMITES, EXIGÊNCIAS LEGAIS E RECURSOS VINCULADOS Pessoal; Serviços de Terceiros; Despesas
Previdenciárias; Pensionistas; e LICITAÇÕES.
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✓ LEI FEDERAL Nº 8.429/92 - Improbidade Administrativa http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.18 – Técnico em Enfermagem
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA FUNÇÃO - 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Assepsia e Antissepsia;
✓ Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
✓ Micro-organismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
✓ Sinais vitais;
✓ Saúde da mulher – pré-natal, parto e puerpério;
✓ Prevenção do Câncer de Mama;
✓ Métodos contraceptivos;
✓ Climatério;
✓ Gravidez na adolescência;
✓ Saúde da criança (puericultura e pediatria. Imunização);
✓ Saúde do adolescente;
✓ Saúde do adulto (programas de hipertensão, diabetes, AIDS, tuberculose e hanseníase);
✓ Fundamentos de enfermagem (curativo, sondagem, inalação), Doenças Sexualmente Transmissíveis;
✓ Infecção hospitalar;
✓ Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
✓ Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
✓ Primeiros Socorros (traumas, fraturas, queimaduras);
✓ Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
✓ COREN - Código de ética dos profissionais de enfermagem;
✓ Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários;
✓ LEI FEDERAL Nº 8.080/90. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde;
✓ LEI FEDERAL Nº 8.142/90. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro nos Sistema Único
de Saúde;
✓ GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – vol. único 2017;
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.19 – Técnico em Informática
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Fundamentos de computação.
✓ Organização e arquitetura de computadores.
✓ Componentes de um computador (hardware e software).
✓ Sistemas de entrada e saída. Sistemas de numeração e codificação. Aritmética computacional.
✓ Microsoft Office (Word, Power Point, Outlook e Excel 2010 ou superior).
✓ Princípios de Sistemas Operacionais: Ambientes Windows 7 (seven) ou superior e Linux;
✓ Características e Organização Física de Sistemas de Arquivos (NTFS, FAT32, EXT2, EXT3), diretórios e direitos de
acesso, compartilhamento e segurança, integridade.
✓ Backup. Instalação e configuração de antivírus;
✓ Princípios de Redes de Comunicação: Meios de transmissão, Topologias de redes de computadores, Arquitetura e
protocolos de redes de comunicação, Modelo de referência OSI, Arquitetura cliente-servidor, Equipamentos de
Interconexão, Protocolo TCP/IP; Noções de UML (Linguagem Unificada de Modelagem).
✓ Conceitos de programação para ambiente web (HTML básico). Configuração de servidores web. Noções de Banco de
dados.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
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Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.20 – Técnico em Segurança do Trabalho
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs/Portaria 3.214);
✓ Normas técnicas específicas,
✓ Corpo de Bombeiros - quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações
(ABNT), para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, sinalização de segurança);
✓ Legislação Ambiental estadual e federal;
✓ Técnicas de análise de acidentes;
✓ Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem utilizados;
✓ Conceitos de gerenciamento de risco;
✓ Conceito sobre processos de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série ISSO 9002, ISSO 14000,
✓ Equipamentos de proteção individual;
✓ Prevenção e combate a incêndios;
✓ CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
✓ Classificação e caracterização dos riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes;
✓ Controle e eliminação de riscos. BRASIL.
✓ Lei Federal 6514 de 22 de dezembro de 1977
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.21 – Técnico em Turismo
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Planejamento Turístico.
✓ Agenciamento de Viagens.
✓ Eventos.
✓ Ecoturismo.
✓ Hospitalidade.
✓ Métodos de Pesquisa em Turismo.
✓ Turismo e Pós Modernidade.
✓ Demanda Turística.
✓ Oferta Turística.
✓ Segmentação do Turismo.
✓ Turismo e Lazer.
✓ Turismo, Desenvolvimento e Sustentabilidade.
✓ Turismo e Legado cultural. Marketing Turístico.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

2.22 – Tesoureiro
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Orçamento Público (Receitas e despesas);
✓ Demonstrativo de movimento diário de caixa, Execução de cálculos e transações financeiras,
✓ Planejamento do fluxo de caixa,
✓ Práticas do serviço de Tesouraria,
✓ Recebimentos, pagamentos e quitação em dinheiro ou cheques, de taxas, impostos e outros,
✓ Regime de Caixa e Competência,
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✓ Registro de Entrada e Saída de dinheiro, cheques, notas, notas de empenho e outros.
✓ Técnicas Bancárias, Transações Financeiras, Verificação e Conferência de Saldo de Caixa.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

2.23 – Topógrafo
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES
✓ História de Aparecida/SP: Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade.
✓ Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do
Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.
✓ Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
✓ Levantamentos topográficos planialtimétricos.
✓ Cartografia, bússola e carta.
✓ Princípios gerais da taqueometria.
✓ Medição eletrônica de ângulos e distâncias e uso do GPS.
✓ Mapas topográficos.
✓ Plantas planialtimétricas.
✓ Equipamentos utilizados em um levantamento topográfico.
✓ Levantamentos taqueométricos (curvas de nível).
✓ Equipamentos eletrônicos aplicados à topografia.
✓ Conceitos fundamentais de topografia.
✓ Definições de rumo, azimute e ângulo interno.
✓ Uso da bússola. Levantamentos expeditos.
✓ Medidas de distâncias e ângulos.
✓ Método do caminhamento perimétrico.
✓ Planilha de cálculo analítico: planimetria.
✓ Métodos auxiliares.
✓ Erros e tolerâncias.
✓ Desenho de plantas.
✓ Métodos de nivelamentos: geométrico, barométrico, trigonométrico.
✓ Planilha de cálculo analítico: altimetria.
✓ Princípios gerais da taqueometria.
✓ Traçado de curvas de nível.
✓ Noções sobre a utilização de instrumentos baseados em tecnologia de posicionamento global por satélites-GPS.
✓ Medição Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel;
linhas utilizadas em desenho técnico.
✓ Escalas; projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos produtivos,
equipamentos, mobiliário).
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia
oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica: emprego dos sinais de pontuação. Concordância Verbal.
Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes. Funções e
Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções
e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística.
Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima Gramática
da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de
Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br). Sites para
estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br,
www.conjugacao.com.br.
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MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples
e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de
situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
✓ Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
✓ Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
✓ Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
✓ Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
✓ Correio eletrônico (webmail).
✓ Conceitos básicos de software e hardware.
✓ Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
✓ Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA FUNÇÃO
3.01 – Analista de Recursos Humanos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ética e Sigilo profissional;
Relações interpessoais e trabalho em equipe;
Noções sobre correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de tratamento;
Conhecimentos sobre Folha de Pagamento, Exames Periódicos, emissão RAIS, DIRF, CAGED, AUDESP, SEFIP;
Relatórios Tribunal de Contas.
Princípios Básicos da Administração Pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; classificação; espécies,
motivação, anulação, revogação e extinção;
Contratos com a administração pública: conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão;
Lei de Improbidade Administrativa - Lei Federal n.º 8.429/92;
Lei de Acesso à Informação – Lei Federal n.º 12.527/11.
Lei Complementar 709 de 14/01/1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Noções de E-Social.
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.02 – Assistente Social
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ ACOSTA, A.R.; VITALE, M.A.F. (Orgs.) Família: redes, laços e políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Ed. Cortez. 2007.
✓ BAPTISTA, M V; BATTINI, O (Orgs.). A Prática Profissional do Assistente Social. volume I - 2ª ed. São Paulo: Veras,
2009.
✓ BAPTISTA, M.V. Planejamento Social: Intencionalidade e Instrumentação. 2. ed. São Paulo: Veras Editora , 2002.
✓ BRISOLA, E.M.A; SILVA, A.L. O Trabalho do Assistente Social no SUAS: Entre velhos dilemas e novos desafios.
Taubaté-SP: Cabral editora, 2014.
✓ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único de Assistência Social. Política
Nacional de Educação Permanente do SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2013.
✓ COUTO.B.R.; YASBEK, M.C.; SILVA,M.O.S.;RAICHELIS,R. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma
realidade em movimento. São Paulo: Cortez, 2011.
✓ CFESS – Conselho Federal de Serviço Social (org.). O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. São
Paulo: Cortez Editora, 2016.
✓ CFESS. Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, 2009 em pdf. Artigos: Estudos Socioeconômicos;
Supervisão em Serviço Social; O significado sócio-histórico da profissão; O projeto ético político do Serviço Social;
A dimensão investigativa no exercício profissional; Mobilização social e práticas educativas.
✓ GUERRA, Yolanda; BACKX, Sheila; Santos, Cláudia M. (orgs.). A dimensão técnico operativa no Serviço Social:
desafios contemporâneos. 3ed.São Paulo:Cortez, 2017.
✓ IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo:
Cortez Editora, 1999;
✓ SANTOS, S. Josiane. Questão Social – Particularidades no Brasil. São Paulo, Cortez, 2012(Coleção Biblioteca básica
de serviço social; v 6).
✓ YAZBEK, Maria Carmelita. Classes Subalternas e Assistência Social. São Paulo, Cortez Editora, 2009 (7ª Ed.)
LEGISLAÇÃO
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Título II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II – Dos Direitos Sociais;
Título VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção II – Da cultura; Cap. VII
– Da família, da criança, do adolescente, do Jovem e do Idoso);
LEI FEDERAL 8.662 de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8662.htm
Código de Ética Profissional do Assistente Social. Edição atualizada 2011. Disponível em
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf
LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA). Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm
LEI FEDERAL Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS BRASIL. Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8742.htm
LEI FEDERAL Nº 12.435, de 6 de julho de 2011. Sistema Único de Assistência Social - SUAS BRASIL. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.htm
LEI FEDERAL Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
BRASIL, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar
e
Comunitária,
2006.
Disponível
em
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%2
0.pdf
LEI FEDERAL Nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
LEI FEDERAL Nº 10.741 de 1 de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/l10.741.htm

3.03 – Contador Oficial
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Licitações e contratos da administração pública instrumentos básicos de planejamento: plano plurianual; lei de
diretrizes orçamentárias; lei orçamentária anual; orçamento público.
✓ Receitas públicas: conceito de receita; classificação das receitas orçamentárias; receita extra-orçamentária; estágios
da receita; receita da dívida ativa; renúncia de receita; receita corrente líquida;
✓ Despesas públicas: conceito de despesa; classificação das despesas orçamentárias; despesas extra-orçamentárias;
estágios da despesa; programação da despesa; regime de adiantamento.
✓ Exercício financeiro: regimes contábeis; restos a pagar; dívida ativa.
✓ Créditos adicionais: suplementar; especiais; extraordinários fundos especiais controle da execução orçamentária:
controle interno; controle externo.
✓ Contabilidade: contabilidade orçamentária; contabilidade financeira; contabilidade patrimonial.
✓ Balanços: balanço orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial; demonstração das variações patrimoniais.
Limites, exigências legais e recursos vinculados pessoal; serviços de terceiros; despesas previdenciárias;
pensionistas; saúde; educação; dívida pública e licitações.
✓ CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - ART. 39 A 41 e 70 A 75;
✓ LEI FEDERAL Nº 10.887/2004 e Atualizações - Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis n os 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24
de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
✓ LEI FEDERAL Nº 8.666/93 de 21/06/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
✓ LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
✓ LEI FEDERAL Nº 101/2000 DE 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade fiscal.
✓ NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TSP Estrutura Conceitual de 23/09/2016.
✓ MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP - 7ª EDIÇÃO.
✓ MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS – MDF – 7ª EDIÇÃO.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
✓ Código Tributário do Município de Aparecida/SP - Lei nº 4.116/17/2017
Disponível em http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/411617_29122017_institui_o_codigo_tributario_do_municipio

3.04 – Dentista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos, vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais
potenciais, articulação temporomandibular e seios da dura-máter.
✓ Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório, anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia,
dentes inclusos, complicações bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da articulação
Concurso Público de Provas nº 01/2020

Prefeitura de Aparecida/SP - Página 23

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA/SP

Concurso Público de Provas Nº 01/2020
temporomandibular, cirurgia ortognática, infecções odontogênicas, alterações de desenvolvimento das estruturas
orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas, lesões prémalignas, neoplasias malignas, neoplasias
odontogênicas, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, lesões pulpoperiapicais, infecções bacterianas, virais
e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das glândulas salivares, doenças dos ossos e das
articulações, principais manifestações das doenças dos sistemas específicos e distração osteogênica.
✓ Farmacologia: vias de introdução dos medicamentos, absorção, biotransformação, eliminação, anestésicos locais,
vasoconstrictores, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos.
✓ Radiologia oral e maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extraorais, interpretação radiográfica, lesões
radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões radiolúcidas e radiopacas dos maxilares.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-deequidade-em-saude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.05 – Enfermeiro Padrão
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem;
Ética em Enfermagem;
Exercício Profissional,
Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Boas prática: cálculo seguro Vol. I Revisão das operações básica gestão 208-2011 COREN disponível em:
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoesbasicas.pdf
Boas prática: cálculo seguro vol. II
Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008- 2011 COREN – disponível em:
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-demedicamentos.pdf
Erros de medicação – definições e estratégias de prevenção2011 disponível em:
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
10 passos para segurança do paciente – São Paulo 2010 COREN disponível em:
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✓ http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf
✓ Publicações do Ministério da Saúde:
✓ Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias
✓ Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama
✓ Guia de Orientações para o Enfermeiro Residente
✓ Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa
✓ Manual de Educação em Saúde: Volume 1
✓ Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde: saúde da família
✓ Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada
✓ Marco legal: saúde, um direito de adolescentes
✓ Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids
✓ Posto de Coleta
✓ Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar
✓ Saúde da pessoa idosa;
✓ Política nacional de Saúde mental.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.06 – Engenheiro
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais.
Metais e ligas.
Materiais e produtos cerâmicos.
Vidros.
Tintas e vernizes.
Polímeros.
Madeiras e derivados.
Aglomerantes.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pedras naturais.
Agregados.
Argamassas.
Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e controle tecnológico.
Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares.
Fundações: blocos, sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas. Construções em madeira.
Construções em aço.
Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, desmonte
de formas.
✓ Construções em alvenaria.
✓ Telhados. Escadas.
✓ Esquadrias.
✓ Pintura.
✓ Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle.
✓ Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes e materiais das instalações. Instalações
prediais de água fria, de água quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de recalque. Instalações
sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais.
✓ Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus de
liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas simplesmente
apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples, treliças isostáticas.
✓ Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano oblíquo, deformação linear,
deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke.
✓ Comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras
tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta
normal, deslocamentos em vigas, flambagem.
✓ Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das
propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos
tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais.
✓ Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do concreto,
aderência, ancoragens, dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e tangenciais,
detalhamento de vigas, pilares e lajes.
✓ Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção.
LEGISLAÇÃO
✓ Lei Federal Nº 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá
outras providências.
✓ Decreto Lei nº 241/67.
✓ Decreto 79.137/77.
✓ Lei nº 8.195/91.
✓ Vide Lei nº 12.378/10.
✓ NBR 14037/2014 – Manual de operação, uso e manutenção de edificações.
✓ NBR 5626/1998 – Instalações prediais de água fria.
✓ NBR 5688/2010 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC, tipo DN
– Requisitos.
✓ NBR 6118/2014 – Atualizada – Projeto de estruturas de concreto – procedimento.
✓ NBR 6120/2000 – Cargas para cálculo de estrutura de edificações.
✓ NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações.
✓ NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações.
✓ NBR 10898/2013 – Sistema de Iluminação de Emergência.
✓ NBR 12693/2013 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
✓ NBR 9050/2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e
equipamentos urbanos.
✓ NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos.
✓ NBR 5681/2015 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações.
✓ NBR 7678/1983 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção.
✓ NBR 16636-1:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e
urbanísticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia
✓ NBR 16636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e
urbanísticos. Parte 2: Projeto arquitetônico
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
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3.07 – Farmacêutico
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Análise farmacêutica.
✓ Bacteriologia humana.
✓ Bioquímica clínica.
✓ Bromatologia.
✓ Citologia clínica.
✓ Controle de qualidade biológico e microbiológico de medicamentos.
✓ Controle de qualidade físicoquímico de medicamentos.
✓ Cosmetologia.
✓ Deontologia e legislação farmacêutica.
✓ Enzimologia.
✓ Epidemiologia.
✓ Farmácia hospitalar.
✓ Farmacobotânica.
✓ Farmacocinética aplicada.
✓ Farmacognosia.
✓ Farmacologia.
✓ Farmacotécnica.
✓ Genética.
✓ Gestão em processos industriais.
✓ Hematologia clínica.
✓ Homeopatia.
✓ Imunologia clínica.
✓ Imunologia.
✓ Micologia aplicada.
✓ Microbiologia de alimentos.
✓ Parasitologia clínica.
✓ Parasitologia.
✓ Química e bioquímica de alimentos.
✓ Tecnologia de alimentos.
✓ Tecnologia farmacêutica.
✓ Toxicologia aplicada.
✓ Virologia humana.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
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http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.08 – Fisioterapeuta
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Fundamentos nas ciências:
✓ Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia, patologia.
✓ Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas.
✓ Fundamentos de Fisioterapia.
✓ Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória em
UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do
aparelho respiratório.
✓ Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação: conhecimentos básicos em eletro, foto e termoterapia.
Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam a reeducação
funcional.
✓ Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial).
✓ Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias.
✓ Ortopedia e traumatologia- pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e fixadores externos,
amputações e alterações neurológicas periféricas.
✓ Clínica médica - pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com sequelas ou
não. Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes com alterações de consciência ou não, submetidos a tratamento
clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de acometimento.
✓ Pediatria-pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas,
neurológicas, ortopédicas e outros.
✓ Clínica cirúrgica- pacientes em pré ou pós-operatórios de cirurgias abdominais ou torácicas com alterações
respiratórias ou não.
✓ Fisioterapia Na Ortopedia E Medicina Do Esporte, 2ª Edição.1993, James A. Gouíd, Editora Manole; Krusen.
✓ Tratado De Medicina Física E Reabilitação, 3ª Edição. 1986, Frederic J. Kottke, G. Keith Stillwell, Justus F. Lehmann,
Editora Manole.
✓ Propedeutica Neurologica Básica, 1996 - 5< Reimpressão, Editora Atheneu, Wilson LuisSanvito.
✓ Medicina De Reabilitação- Princípios E Pratica, Volume1e2 1992, Joel A. Delisa, Editora Manole,
✓ Fisioterapia - Avaliação E Tratamento, 2ª Edição – 1993, Susan B. U'sullivan, Thomas J. Schimitz Cash
✓ Neurologia Para Fisioterapeutas, 4ª Edição. 1987, Patricia A. Downie, Editora Panamericana.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
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✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.09 – Fonoaudiólogo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Anatomia e Fisiologia da audição; Classificação acústica e psico-acústica dos sons da fala e bases físicas da
audição;
✓ Desenvolvimento e aquisição da linguagem: aspectos teóricos e anatomo fisiológicos;
✓ Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, voz, audição, fluência e deglutição;
✓ Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento;
✓ Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce;
✓ Avaliação, classificação e reabilitação dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral,
linguagem oral e escrita, processamento auditivo central;
✓ Aperfeiçoamento e/ou reabilitação das condições dos órgãos do aparelho fonador; condições auditivas periféricas e
centrais, vestibulares e cognitivas;
✓ Transtornos motores e de linguagem associados as lesões neurológicas;
✓ Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição,
linguagem;
✓ Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis, comunicação alternativa;
✓ Trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar; Planejamento e programas preventivos em fonoaudiologia.
✓ Avaliação audiológica: classificação e laudos.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
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✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.10 – Médico Clínico Geral
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A consulta médica;
O uso e a interpretação de dados laboratoriais;
Princípios de farmacoterapia;
Reações adversas a drogas;
Terapia medicamentosa;
Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e
amigdalite, Infecções respiratórias,
✓ Doenças bronco – pulmonares obstrutivas,
✓ Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva,
✓ Diabetes Mellitus,
✓ Infecção urinária,
✓ Poliartrites,
✓ Diarréias,
✓ Anemias,
✓ Esofagite,
✓ Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica,
✓ Hepatites,
✓ Parasitoses intestinais, Lombociatalgias,
✓ Ansiedade,
✓ Depressão,
✓ Doenças sexualmente transmissíveis (DST),
✓ Leptospirose e Dengue;.
✓ Emergência psiquiátrica.
✓ Código de Ética Médica.
✓ Diretrizes e bases da implantação do SUS.
✓ Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde.
✓ Indicadores de nível de saúde da população.
✓ Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São
Paulo. Código de Ética do Profissional.
✓ Saúde da criança, mulher, adulto e idoso;
✓ Doenças sexualmente transmissíveis;
✓ Doenças crônico degenerativas;
✓ Doenças infecto-contagiosas e parasitárias;
✓ Doenças metabólicas;
✓ Cirurgia geral;
✓ Educação em saúde;
✓ Princípios de medicina social e preventiva;
✓ Antibioticoterapia;
✓ Atendimento de emergência;
✓ Choque;
✓ Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
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✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.11 – Médico do Trabalho
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Agravos à saúde do trabalhador;
✓ Aspectos legais da medicina do trabalho;
✓ Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos;
✓ O sistema previdenciário brasileiro;
✓ Prestações do regime geral de previdência social;
✓ Prestações do acidente de trabalho e da doença profissional;
✓ Comunicação do acidente;
✓ Habilitação e reabilitação profissional;
✓ Carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial;
✓ Doenças profissionais e do trabalho;
✓ Classificação dos agentes nocivos;
✓ Formulários de informações;
✓ Nexo técnico epidemiológico;
✓ Atestado e boletim médicos;
✓ Perícia médica.;
✓ Epidemiologia ocupacional;
✓ Medidas de exposição no local de trabalho;
✓ Medição dos efeitos das exposições;
✓ Análise ergonômica de atividades;
✓ Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores;
✓ Perícias médicas judiciais;
✓ Exame clínico e anamnese ocupacional;
✓ Análise das condições de trabalho;
✓ Laudos médicos e ambientais;
✓ Avaliação do risco em saúde;
✓ Prevenção de acidentes;
✓ Proteção Pessoal;
✓ Toxicologia.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.12 – Médico Neuropediatra
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Exame neurológico do recém nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso.
✓ Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica.
✓ Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso.
✓ Encefalopatias não progressivas e progressivas.
✓ Doenças neurocutâneas.
✓ Tumores do SNC.
✓ Hipertensão intracraniana.
✓ Distúrbios do sono.
✓ Distúrbios do comportamento.
✓ Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar.
✓ Cefaléias. Doenças neuromusculares.
✓ Doenças neurológicas heredodegenerativas.
✓ Ataxias agudas.
✓ Infecções congênitas.
✓ Afecções dos gânglios da base.
✓ Peroxissomopatias.
✓ Lisossomopatias.
✓ Doenças desmielinizantes.
✓ Comas.
✓ Traumatismo crânio‐encefálico.
✓ Acidentes vasculares celebrais na infância.
✓ Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas.
✓ Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
✓ Morte encefálica.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.13 – Médico Oftalmologista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Embriologia ocular.
Anatomia e histologia ocular: órbita, conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva.
Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal.
Fisiologia da visão.
Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato.
Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças da órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e
aparelho lacrimal.
✓ Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico.
✓ Retina e Vítreo: doenças vasculares da retina, degenerações da mácula, distrofias, degenerações periféricas da
retina, descolamentos da retina.
✓ Repercussões oculares de patologias sistêmicas.
✓ Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas.
✓ AIDS – manifestações oculares.
✓ Plástica ocular: blefaroptose, ectrópio, entrópio, triquíase, paralisia facial, blefaroespasmo, reconstrução
palpebral, cavidades anoftálmicas, orbitopatia distireoidiana, propedêutica da drenagem lacrimal, obstrução
lacrimal do recém‐nascido, dacricistorrinostomia.
✓ Estrabismos: ambliopia, avaliação clínica, forias e anormalidades da vergência, esotropias, exotropias, disfunções
dos oblíquos e padrões alfabéticos, estrabismos complexos: paralíticos, restritivos, torcicolo ocular e desvio
vertical dissociado, sindromes especiais.
✓ Banco de olhos e transplante de córnea: banco de olhos, ceratoplastia lamelar, ceratoplastia penetrante.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
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✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.14 – Médico Otorrinolaringologista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição.
✓ Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão
auditivo e seios paranasais.
✓ Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido.
✓ Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais.
✓ Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia.
✓ Deficiências auditivas.
✓ Anomalias congênitas da laringe.
✓ Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular.
✓ Afecções e síndromes otoneurológicas.
✓ Paralisia facial periférica.
✓ Afecções benignas do pescoço.
✓ Abordagem do paciente com zumbido – diagnósticos diferenciais.
✓ Traumas em otorrinolaringologia.
✓ Labirintopatias periféricas e centrais.
✓ Tratamento cirúrgico e não cirúrgico do ronco.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
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✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.15 – Médico Pediatra
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Avaliação do crescimento e desenvolvimento.
✓ Aleitamento materno.
✓ Alimentação nos dois primeiros anos de vida.
✓ Imunizações.
✓ Afecções cardiorrespiratórias.
✓ Afecções do aparelho digestivo.
✓ Afecções do aparelho genito urinário.
✓ Doenças infecciosas e parasitárias.
✓ Encefalopatias crônicas não evolutivas.
✓ Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana – Epilepsia;
✓ Anemias.
✓ Adolescência e puberdade.
✓ Doenças exantemáticas.
✓ Choque na infância.
✓ Insuficiência respiratória aguda na infância.
✓ Asma aguda na infância.
✓ Insuficiência cardíaca na infância.
✓ Hipertensão arterial na infância.
✓ Insuficiência hepática aguda na infância.
✓ Insuficiência renal aguda na infância.
✓ Hemorragia digestiva na infância.
✓ Maus tratos em pacientes pediátricos.
✓ Convulsão no período neonatal e na infância.
✓ Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na infância.
✓ Urticária, angioedema e anafilaxia na infância.
✓ Quedas e traumas em pacientes pediátricos.
✓ Intoxicações em pacientes pediátricos.
✓ Procedimentos de urgência.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
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✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.16 – Médico Pneumologista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Semiologia e exame físico em nas doenças pulmonares.
✓ Métodos diagnósticos laboratoriais e radiológicos em pneumologia.
✓ Avaliação de risco cirúrgico cardiopulmonar.
✓ Asma e Bronquite.
✓ Tabagismo.
✓ DPOC.
✓ TEP e hipertensão arterial pulmonar.
✓ Infecções respiratórias.
✓ Doenças pleurais: derrames e pneumotórax.
✓ Neoplasias respiratórias.
✓ Pneumopatias supurativas.
✓ Ventilação mecânica.
✓ Broncoscopia.
✓ Doenças pulmonares intersticiais difusas.
✓ Doenças ocupacionais e ambientais.
✓ Tosse.
✓ Distúrbio respiratórios do sono.
✓ Fibrose pulmonar idiopática.
✓ Reabilitação pulmonar
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
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✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-deequidade-em-saude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.17 – Médico Psiquiatra
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade,
pensamento e linguagem.
✓ Delirium, demência e transtornos amnésticos.
✓ Outros transtornos mentais devido a uma condição médica geral.
✓ Esquizofrenia.
✓ Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, delirante e transtorno psicótico breve. Transtornos
do humor.
✓ Transtornos de ansiedade.
✓ Transtornos somatoformes.
✓ Transtornos da personalidade.
✓ Transtornos relacionados a substâncias.
✓ Sexualidade humana: normal, anormal, disfunções sexuais e parafilias.
✓ Transtornos alimentares.
✓ Urgências psiquiátricas.
✓ Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos. Psicoterapias.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
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✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.18 – Médico Urologista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Anatomia, fisiologia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário.
✓ Semiologia e exame clínico no paciente urológico.
✓ Exames laboratoriais e de imagem em urologia.
✓ Litíase e infecções do trato geniturinário.
✓ Traumatismo do sistema geniturinário.
✓ Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário.
✓ Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino.
✓ Bexiga neurogênica.
✓ Doenças vasculares do aparelho geniturinário.
✓ Tuberculose do aparelho geniturinário.
✓ Doenças específicas dos testículos.
✓ Urgências do aparelho geniturinário.
✓ Doenças sexualmente transmissíveis.
✓ Disfunção erétil.
✓ Infertilidade.
✓ Cirurgias do aparelho geniturinário.
✓ Cirurgias vídeo laparoscópicas em urologia.
✓ Transplante renal.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
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✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.19 – Nutricionista
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓
✓
✓
✓
✓
✓

História da nutrição;
Administração e nutrição;
Manipulação de alimentos;
Aplicabilidade das funções administrativas na garantia da qualidade;
Preparação do ambiente à manipulação;
Controle e supervisão de equipamentos de cozinha, gêneros alimentícios e recursos humanos subordinados à sua
área de trabalho;
✓ Elaboração de cardápios especiais necessários ao fornecimento de alimentação nas diversas áreas de atuação.
Dietas básicas, modificadas e especiais;
✓ Dietoterapia Aplicada a Doenças Crônicas; Gestantes de Crianças: HAZELWOOD, D. E Mclean, A.C.
✓ Manual de Higiene para Manipuladores de Alimentos. São Paulo: Varela, 1994.
✓ MEZOMO, Iracema F. de Barros. A administração de Serviços de Alimentos. São Paulo: I. F. de B. Ed. Modelo, 1994.
✓ OLIVEIRA, Norita Faria Wood e NERY, Marly.
✓ Administração em Serviços de Nutrição. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural Edições, 1986.
✓ SCHILLING, Magali. Qualidade em Nutrição: método de melhorias contínuas ao alcance de indivíduos e coletividade.
São Paulo: Varela, 1995.
✓ TEIXEIRA, Suzana Maria F.; OLIVEIRA, Zélia M. C. de REGO, Josedira C. do e BISCONTINI, Telma M.B.
✓ Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Livraria Atheneu, 1990.
✓ VASCONCELOS, Francisco A. Guedes
✓ Avaliação Nutricional de Coletividades. Florianópolis: Ed: UFSC, 1993.
✓ BOOG, Maria Cristina Faber.
✓ Educação alimentar: aspectos simbólicos dos alimentos.
✓ São Paulo: Diálogos Akátu – Instituto Akatu nº 4, 2003.
✓ MOTTA, Denise Giacomoda.
✓ Educação Nutricional. São Paulo: Ibrasa, 1984.
✓ BOOG, Maria Cristina Faber.
✓ Educação Nutricional: Passado, Presente, Futuro. Campinas: Rev. Nutri. PUCCAMP, 10(1): 5-19 jan./jun., 1997.
✓ GAGLIONE, Cristina Pereira.
✓ Educação Nutricional: Teoria e Prática. São Paulo: Nutrição Saúde e Performance, s. ano. HOLAND, Cecília V.
✓ Comida Nutritiva e Questões Educacionais. São Paulo: Rev. Avisa lá, ed. Especial nov., 2005.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
✓ Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
✓ Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.20 – Psicólogo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais – Paulo Dalgalarrondo – Ed. Artes Médicas.
✓ Como Trabalhamos com Grupos, David E. Zimeinan, Luis Carlos Osório (colaboradores) Ed. Artes Médicas. –
Psicodiagnóstico, Processo de Intervenção, Marilia Ancona – Lopez (org.) Editora Cortez. Arminda Aberastury
✓ Psicanálise da Criança, Teoria e Técnica – Ed. Artmed. Fundamentos Básicos das Grupoterapias, David E.
Zimerman, Ed. Artes Médicas.
✓ Introdução a Obra de Melanie Klein, Hanna Segal, Ed. Imago. O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas,
Martins Fontes, Maria Luisa Siqueira de O.(org).
✓ Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental, “Cuidar Sim, Excluir Não” Ministério da Saúde.
ABERASTURY, A. Psicanálise da Criança, Teoria e Técnica. Ed. Artmed.
✓ ABERASTURY, A.. KNOBEL, M. Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico. Ed. Artmed.
✓ BEE, H. A Criança em Desenvolvimento. Ed. Artes Médicas.
✓ BLEGER, J. Temas de psicologia. Entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes.
✓ BOCK, A. M., FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia.
LEGISLAÇÃO:
✓ Constituição Federal 1988, Título VIII - Da Ordem Social, Seção II Da Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.080/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
✓ Lei orgânica de saúde nº 8.142/90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
✓ Decreto Federal nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
✓ Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 - Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
SUS.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1651-28-setembro-1995-431764-publicacaooriginal-1-pe.html
✓ Portaria nº 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
✓ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/96 01/96, de 05 de novembro de 1996.
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm
✓ Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Manual de Gestão e Gerenciamento
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ManualRenast06.pdf
✓ Portaria GM/MS nº 95, de 26 de janeiro de 2001 - Cria a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS
01/2001
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html
✓ SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde
http://somasus.saude.gov.br/somasus/redirect!tamanhoTela.action
✓ Gestão do SUS – Programa Assistencial
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✓
✓
✓
✓

http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/programacaoassistencial
Gestão do SUS – Regulação e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-financiamento-da-mac/regulacao
Políticas de Equidade em Saúde e legislações associadas
http://portalms.saude.gov.br/participacao-e-controle-social/gestao-participativa-em-saude/politicas-de-equidade-emsaude
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida

3.21 – Sub-Procurador Jurídico
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
✓ DIREITO ADMINISTRATIVO:
✓ Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública (estrutura administrativa, conceito e
poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, espécies de agentes públicos). Atividade
Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). Organização Administrativa (Administração direta e
indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação). Contratos Administrativos
(contratos, formalização, execução). Licitações (Lei nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e alterações posteriores).
Serviços Públicos, Servidores Públicos. Bens Públicos. Controle da Administração Pública (controle
administrativo e judiciário). Improbidade Administrativa (Lei 8429/92), Responsabilidade Civil da Administração.
✓ DIREITO TRABALHISTA:
✓ Noções gerais sobre direito do trabalho; conceitos empregador, empregado, trabalhador autônomo, eventual,
avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de Experiência;
Trabalhador com Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade; Jornada de
Trabalho; Faltas Justificadas; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de Contrato de
Trabalho; Trabalho da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho; Acidente de
Trabalho; Transferência de Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização na Administração
Pública; Alteração do contrato de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial de empregados
públicos e desvio funcional.
✓ DIREITO CONSTITUCIONAL:
✓ 1. Constituição: conceito, objeto e elementos. Princípios constitucionais. 2. Controle de constitucionalidade.
Sistemas. Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. 3. Direitos e garantias
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos.
Organização do Estado. 4. Administração Pública. Princípios. Servidores públicos. 5. Poder Legislativo.
Organização. Processo legislativo. 6. Poder Executivo. 7. Poder Judiciário. Garantias. Vedações. Organização.
Competência. 8. Princípios da Administração Pública. 9. Princípios da Ordem Econômica; Direito Tributário:
Código Tributário Nacional; Direito Administrativo: Administração Pública; Poderes Administrativos; Atos
Administrativos; Contratos Administrativos e Licitação; Serviços Públicos; Servidores Públicos; Domínio Público;
Intervenção na Propriedade e atuação no Domínio Econômico; Responsabilidade Civil da Administração;
Controle da Administração; Organização Administrativa Brasileira;
✓ DIREITO PROCESSUAL CIVIL:
✓ Atos processuais: prática dos atos processuais, citação e intimação.
✓ Juiz: impedimentos e suspeição.
✓ Jurisdição, audiência de conciliação e mediação, direito disponível e direito indisponível, prescrição e
decadência, prazos processuais, segredo de justiça, suspensão e extinção do processo.
✓ Petição Inicial: competência, pedido, preliminares, procuradores e procuração, partes, litisconsórcio e valor da
causa, desistência da ação.
✓ Respostas do Réu: contestação, preliminares, revelia e reconvenção.
✓ Intervenção de terceiros: chamamento ao processo e denunciação da lide.
✓ Município: representação em juízo, nulidades e nunciação de obra nova.
✓ Provas: audiência de instrução, depoimento pessoal, arguição de falsidade, ônus da prova e prova testemunhal.
✓ Julgamento antecipado da lide.
✓ Tutelas provisórias de urgência.
✓ Procedimentos especiais: consignação em pagamento, arrolamento, usufruto, espólio e embargos de terceiros.
✓ Execução: cumprimento da sentença, embargos à execução, execução de título extrajudicial, protesto judicial,
busca e apreensão, penhora, adjudicação, remição de bens, remissão e arrematação.
✓ Recursos: agravo de instrumento, apelação, embargos de declaração, embargos de divergência, recurso
especial, recurso extraordinário e recurso ordinário.
✓ Ação Rescisória.
✓ LEGISLAÇÃO:
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✓ CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE 1988.
✓ LEI FEDERAL Nº 4.320/64 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
✓ LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações;
✓ LEI FEDERAL Nº 8.883/94 - Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e dá outras providências.
✓ LEI FEDERAL Nº 6.830 DE 22/09/80 - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e
dá outras providências;
✓ LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/00 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
✓ Constituição Estadual;
✓ DECRETO LEI 201 DE 27/02/67 - Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras
providências.
✓ ESTATUTO DA ADVOCACIA E CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO ADVOGADO.
✓ Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida - Lei nº 2.541/93
Disponível em: http://www.aparecida.sp.gov.br/normas/254193_31121993_dispoe_sobre_o_estatuto_dos_servidores
✓ Lei Orgânica do Município de Aparecida/SP
Disponível em https://www.camaraaparecida.sp.gov.br/arquivos/consolidadas/lei-organica-do-municipio-de-aparecida
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