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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  
Compreensão de textos. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros 
vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Ortografia: emprego 
das letras, divisão silábica e acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, 
pronomes, verbos e advérbios. Emprego dos conectivos: preposições e conjunções. Concordância nominal 
e verbal. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Emprego dos sinais de pontuação. 
 
 
CARGOS: NÍVEL MÉDIO 
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Comunicação verbal e não - verbal, elementos da 
comunicação verbal e funções da linguagem. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e 
semivogais; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, 
paronímia e homonímia; ortoépia e prosódia. As classes de palavras - definições, classificações, formas e 
flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. 
Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Ortografia: acentuação 
gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão silábica. Pontuação: sinais de pontuação. Estilística: figuras 
de linguagem, figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras de pensamento. Variação linguística: as 
diversas modalidades do uso da língua. Semântica: denotação e conotação, significação das palavras 
(sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e homonímia. Interpretação e análise de textos: 
compreensão de texto literário ou não-literário. 
 
 
CARGOS: TODOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. 
Os signos linguísticos, significantes e significados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de 
textos normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e coerência textuais. A coerência e o texto da relação 
entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. O vocábulo formal, análise 
mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; Tipos de morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de 
derivação; Processos de Composição; Outros processos de formação de palavras; Flexão nominal e verbal; 
Concordâncias verbal e nominal; Período simples e composto; Termos da oração: Essenciais integrantes e 
acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e subordinadas; Orações 
independentes coordenadas entre si; Orações ou período interferentes; Orações subordinadas. 
 
 
 

MATEMÁTICA BÁSICA 
 
CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

  
Noções de conjuntos; números inteiros, operações fundamentais; problemas envolvendo as operações 
fundamentais; noções de posição e forma, expressões numéricas; Sistemas de medidas: medidas de tempo, 
de comprimento, de massas, de temperaturas, de áreas, peso; múltiplos e divisores de números naturais; 
regra de três simples; porcentagem e problemas. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

 
Hardware: noções básicas de organização de computadores (processadores, memórias e dispositivos de 
entrada/saída, armazenamento). 2.Noções de sistema operacional (Windows 8 e 10). 3. Edição de textos, 
planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office 2010 e 2013). 4. Programas de navegação (Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 5. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. 

 
 

CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 
 
Componentes de hardware e software de computadores. Microsoft Windows 8 em português: 
Conhecimentos básicos. Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas. Processador de texto (MS Word 2010 e BrOffice.org 
Writer). Edição e formatação de textos (operações do menu: Formatar, Inserir tabelas, Exibir-cabeçalho e 
rodapé, Arquivo-configurar página e impressão, Ferramentas-ortografia e gramática). Planilhas eletrônicas 
(MS Excel 2010 e BrOffice.org Calc). Edição e formatação de células, manipulação de fórmulas matemáticas 
elementares, filtros, seleções e ordenação.Conceitos básicos de proteção e segurança, realização de cópias 
de segurança (backup), vírus e ataques a computadores.  Conceitos básicos de tecnologias relacionadas à 
Internet e Intranet, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox, Google 
Chrome), busca e pesquisa na Web, correio eletrônico.  

 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  

 
CARGO: GEÓLOGO 

Geologia Geral: Petrologia e Petrografia. Estratigrafia/Sedimentologia. Geologia Estrutural. Mapeamento 
geológico e estrutural: análise de fotografias aéreas; mapas geológicos e imagens de satélites: descrição e 
correlações de afloramentos. Hidrologia. Aspectos geológicos dos solos: intemperismo; gênese; evolução 
composição mineralógica; formas de ocorrência; geomorfologia e processos de dinâmica superficial; 
análise geológica e geotécnica de maciços de solos e rochas. Elementos de mecânica das rochas: 
propriedades de resistência e deformabilidade das descontinuidades e maciços rochosos. Elementos de 
mecânica dos solos: estados de tensão naturais e induzidos; índices físicos, permeabilidade e percolação; 
compressibilidade; compactação; propriedades de resistência cisalhamento e deformabilidade. Geologia 
Aplicada: geologia e urbanização; aspectos de áreas de risco geológico ativo ou potencial; previsão e 
prevenção de acidentes geológicos; aspectos geológicos dos estudos de impactos ambientais e dos planos 
de recuperação de áreas degradadas; cartografia geotécnica aplicada ao gerenciamento de risco urbano; 
avaliação de risco geológico/geotécnico; avaliação de estabilidade de taludes naturais/artificiais e corte de 
solos e rochas. Geologia Ambiental: geologia aplicada a projetos e construções de obras de engenharia e ao 
planejamento de uso e ocupação do solo; aspectos hidrológicos e o comportamento dos aqüíferos: poluição; 
contaminação de aqüíferos; erosão; assoreamento e inundações. Obras Viárias. Fundações. Barragens. 
Obras subterrâneas. Obras marítimas. Canais e hidrovias. 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

Constituição Federal - artigos 5º e 6º - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigos 194 e 195 - Da Ordem 
Social, artigos 203 e 204 - Da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 
13/07/90, Lei Orgânica de Assistência Social - 8.742, de 07/12/93, Lei nº 12.435 de 06/07/11, Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109 de 11/11/09), Orientações Técnicas 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 
(Publicação Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Orientações Técnicas Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Publicação Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome), Plano Nacional de promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. 
 
 
CARGO: CUIDADOR 

Políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Conceitos de deficiência. 
Concepções de aprendizagem na área de deficiência Caracterização do atendimento educacional 
especializado. Atividades da vida diária. Reabilitação e educação. Comunicação do indivíduo portador de 
necessidades especiais. Identificação do aluno com distúrbio de comunicação. Técnicas de trabalho para 
portadores de dificuldades na linguagem oral e na linguagem escrita. Estratégias de estimulação da 
linguagem oral e escrita. Oficinas de trabalho. Atividades e recursos para atender às crianças com 
dificuldades acentuadas de aprendizagem. Tecnologias de informação e comunicação para a autonomia do 
aluno com necessidades especiais. Trabalho com adultos portadores de necessidades especiais. Atividades 
de apoio e de estimulação precoce para pessoa com deficiência. 
 
 
CARGO: ELETRICISTA 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. Campos 
Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. Intensidade de 
Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um Condutor. Fios e Cabos 
Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos Magnéticos. Ação de um campo 
Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios e suas Funções. 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Utilização de materiais na limpeza, desinfecção e 
preservação de ambientes; Cuidados na utilização e consumo de água; Arrumação de prédios públicos; 
Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade; Noções sobre serviços de copa, jardinagem, lavanderia, 
limpeza e conservação. 

 

 
CARGO: TRATORISTA 

1. Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias 
e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 2. Operar veículos 
motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, 
carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e 
executar outras atividades correlatas. 
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CARGO: VIGIA  

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de 
segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; 
Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; 
Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os superiores, com os 
colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e deveres do servidor público. 
Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. 
Sugestão Bibliográfica: Manuais pertinentes à atividade. 

 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Conceito de administração pública. Princípios básicos da administração pública: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Noções básicas sobre licitações e contratos 
administrativos – Lei de Responsabilidade Fiscal; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; 
Constituição Federal; Elaboração de ofícios, correspondências, formas de tratamentos e abreviações de 
tratamentos de personalidades. Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática.  
 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Principais responsabilidades da atenção básica: Ações de Saúde da Criança; Ações de Saúde da Mulher 
Estrutura mínima de unidade de saúde da família. Base das ações da equipe de saúde da família e equipe 
de saúde bucal: Planejamento das ações; Saúde, Promoção e Vigilância à saúde; Trabalho interdisciplinar 
em equipe; abordagem integral da família; 2. Atribuições específicas do Técnico de Enfermagem; 3. 
Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, 
contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia 
de frio); 4. Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência 
de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis; 5. Assistência de 
enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento 
familiar; 6. Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no 
controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, 
amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, 
oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento 
materno e orientação para o desmame); 7. Assistência de enfermagem ao adulto: diabetes mellitus; 
Controle da Hipertensão; Controle da Diabetes Mellitus; Controle da Tuberculose; Eliminação da 
Hanseníase; 8. Procedimentos básicos de enfermagem: verificação de sinais vitais: pressão arterial, pulso, 
temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos 
(diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); terminologia de enfermagem; 9. Sistema Único de Saúde: Lei 
nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. 

 
 

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO (RETIFICADO) 

Código de Trânsito Brasileiro. Referência Bibliográfica: Lei 9.503/97 – Código de Transito Brasileiro: 
Capítulo II – Do sistema nacional de trânsito: art.24; capítulo III – Das normas gerais de circulação e 
conduta: art. 26 até o art. 30; capítulo IV – dos pedestres e condutores de veículos não motorizados: art. 68 
até o art. 71; capítulo VII – Da sinalização de trânsito: art. 80 até o art. 90; capítulo XV – Das infrações: art. 
161 até o art. 255; anexo I – Dos conceitos e definições. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. Ordenamentos legais da educação física 
escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. A Educação 
Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade 
cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação 
física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de 
Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: 
Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; 
danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e 
coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais - atletismo, natação. Coletivos: 
futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. 
Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. 
Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a 
dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 
desportiva. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e 
avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios 
norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão 
crítica do esporte, problematização de valores estéticos. 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO (RETIFICADO) 

Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. A Educação Física como instrumento de 
comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e 
equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos: 
Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; 
Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de 
distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; danças 
populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias 
associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais - atletismo, natação. Coletivos: futebol de 
campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas 
e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: 
de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva.  
 
 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Competências do Agente Comunitário de Saúde; Compreensão em ações comunitárias, cidadania, política 
e ética; PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde; ESF – Estratégia de Saúde da Família. Saúde 
e doença: história natural e prevenção; Reforma sanitária e modelos assistenciais; Sistema Único de Saúde: 
princípios, diretrizes e regulamentação; Gerenciamento e planejamento local de saúde; Sistemas de 
informação em saúde. Profilaxia para evitar a transmissão e proliferação de doenças de vetores 
encontrados no lixo. Vigilância Sanitária de alimentos. Atuação dos agentes comunitários de saúde. Noções 
gerais de saúde pública. Noções sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamento. Fiscalização 
sanitária. Promoção da saúde considerando as situações e grupos mais vulneráveis. Sexualidade, 
reprodução humana e planejamento familiar. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei de Criação 
dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação; Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 31 sociais O papel do assistente 
social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; Políticas de gestão de Assistência Social: 
planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comunidades Atendimento familiar e individual. O 
Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar Legislação do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público. Estatuto do Idoso. 

 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências e documentos 
oficiais. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, 
tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos. 
Legislação: art.18 a 42, 156 e 194 a 232 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei Federal n° 8.666/1993. Lei Federal n° 10.520/2002. Lei Federal nº 
8.429/1992. Lei nº. 9.784/99. Noções de Direito Administrativo: poderes da administração 
(características, poder vinculado e discricionário, poder regulamentar, poder disciplinar, poder 
hierárquico, poder de polícia); ato administrativo (conceito, elementos, mérito administrativo, atributos, 
classificação, formação e efeitos, extinção). Ética Profissional. Conhecimentos básicos de informática: 
conceitos básicos, componentes funcionais de computadores. Conceitos básicos do sistema operacional 
Windows. Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. Conceitos relacionados à Internet. 
Navegadores. Correio eletrônico. Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas. Segurança da informação. 

 

 
CARGO: BIBLIOTECARIO  

Biblioteconomia e Documentação - Conceitos e definições básicas; Planejamento bibliotecário. Formação e 
Desenvolvimento de Coleções - Planejamento, seleção e avaliação de coleções; - Seleção e aquisição de 
materiais documentários. Tratamento Técnico da Informação - Classificação: CDU e CDD; Catalogação: 
AACR2 e referenciada; - Normalização de documentos; Descrição bibliográfica e de conteúdo: formato 
MARC; - Indexação pré e pós coordenadas: linguagem documentária (tesauros, cabeçalhos de assuntos e 
vocabulário controlado). Serviços de Referência e Informação - Princípios e fundamentos; - Fontes de 
informação; Gestão e marketing; Estudos de usuário; Bancos e bases de dados bibliográficos; Ferramentas 
de busca; Disseminação da informação; Serviços e produtos informacionais; Avaliação de bibliotecas: 
acervo e serviços; - Comutação bibliográfica. Tecnologias de Informação - Informatização de bibliotecas: 
softwares e sistemas de segurança; Redes de informação, internet e intranet;  Biblioteca eletrônica, virtual 
e digital. 
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CARGO: CONTADOR 

Conhecimento Específico - Contabilidade Geral, medidas preliminares à elaboração das demonstrações 
contábeis. Contabilidade Pública - Origem, conceito, campo de aplicação e legislação. Orçamento Público: 
características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do orçamento de desempenho. 
Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal e de seguridade social. 
Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da despesa 
orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. LC no. 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de 
atuação; Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, realização 
da receita e despesa; Demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais; Noções de SIAFI - Sistema de Administração 
Financeira da Administração Pública Federal Lei nº 4.320/64. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público - Aprovadas pelas Resoluções do CFC nos. 1.128/08 a 1.137/08 e alterações 
posteriores. Ética no Serviço Público. Contabilidade Geral: Princípios de contabilidade (aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações); 
Patrimônio: Componentes Patrimoniais - ativo, passivo e patrimônio líquido; Contas patrimoniais e de 
resultado; Regime de escrituração contábil (Caixa e Competência); Teorias, funções, funcionamento das 
contas e plano de contas; Apuração de resultados; Demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultados e Demonstração dos Fluxos de Caixa); Análise das demonstrações contábeis 
por meio de índices; Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica 
Geral (NBC TG´S). Retenções de tributos federais. Aspectos básicos de custos. Aspectos básicos ligados a 
Ética do Profissional Contábil. Licitações - Lei n° 8.666/93: objetivos, objeto, princípios, modalidades, 
condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de licitação e sanções. Controle da administração 
pública: controle interno e controle externo. 

 

 
CARGO: DENTISTA 

Anestesiologia; Cariologia; Cirurgia Oral Menor; Dentística Restauradora; Odontologia Preventiva e Social; 
Endodontia; Periodontia; Diagnóstico Oral; Patologia Bucal; Materiais Dentários; Odontopediatria e 
Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica: Epidemiologia das doenças bucais; 
Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: Biossegurança nos serviços odontológicos; 
Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos produtos de interesse à saúde bucal; Vigilância da 
fluoretação das águas de abastecimento público; Promoção de Saúde e Prevenção das Doenças Bucais: 
Práticas educativas em saúde bucal; Métodos preventivos em saúde bucal; Fatores de risco: Cárie dentária; 
Doença periodontal; Má oclusão; Câncer bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: Competências do 
Cirurgião-Dentista; Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do Auxiliar de Consultório 
Dentário. Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões da cavidade oral. Noções 
Básicas de Dentística Operatória: Preparo cavitário; Materiais restauradores. Noções Básicas de 
Periodontia. Noções Básicas de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências 
Odontológicas. Noções de Informática aplicada à Odontologia. Registro de pacientes e ficha clínica. 
Farmacologia e Terapêutica. Auditorias e perícias Odontológicas. Princípios de diagnóstico diferencial e 
biópsia. Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. Implantes contemporâneos em 
Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo 
de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento endodôntico-obturações de canais. Restaurações com 
materiais provisórios. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro. Restaurações com amálgamas. 
Restaurações com resinas compostas. Prótese. Prótese fixa. Prótese parcial removível. Prótese total. 
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CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
ADMINISTRAÇÃO RURAL: planejamento das atividades agropecuárias. Desenvolvimento rural sustentado. 
Associativismo e Cooperativismo. Agronegócio no Nordeste: principais culturas e criações. TOPOGRAFIA: 
noções de Geografia e Cartografia. METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA: elementos do clima. Fatores do 
clima com uso na agropecuária. CONSTRUÇÕES RURAIS: projetos para instalações e edificações usadas nas 
explorações agropecuárias (custos, layouts etc). IRRIGAÇÃO E DRENAGEM: métodos de irrigação. Noções 
de capacidade de campo. ECOLOGIA: agroecologia. Ecossistemas. Legislação ambiental. Política Nacional 
do Meio Ambiente. Leis de crimes ambientais. Critérios básicas e diretrizes gerais para o EIA/ RIMA. 
Política nacional de recursos hídricos. Uso de solo e água. Uso de agroquímicos. CRÉDITO RURAL: Sistema 
Nacional de Crédito Rural. Noções sobre elaboração e análise de projetos agropecuários. O Sistema 
Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Métodos de trabalho em extensão rural. 

 

 
CARGO: PSICOPEDAGOGO  
PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, pensamento e 
linguagem. PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; entrevistas inicial e de devolução; testes 
psicológicos. PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. ENTREVISTA: 
enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com a criança. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: 
Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, normal 
e causa; saúde mental e medicina preventiva. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL. TREINAMENTO 
DE PESSOAL. OUTROS CONHECIMENTOS: Ética profissional e relações humanas no trabalho. Noções 
Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e 
fracasso escolar no contexto atual.. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para 
o ensino fundamental. SUS/ SAÚDE PÚBLICA Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único 
de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância 
epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo 
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas de 
Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa de 
Atenção ao Deficiente, Farmácia de Minas, ProHosp, Plano Diretor de Regionalização - PDR, PREVPRI - 
Prevenção Primária do Câncer, Saúde em Casa, Política Nacional de Humanização, Saúde na Escola, Viva 
Vida, SUSfácil, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, Programa Estadual de DST/Aids, 
SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Política de Saúde Mental, Núcleo 
Estadual de Mobilização Social em Saúde. 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de saúde bucal 
em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em saúde bucal coletiva; 
recursos humanos em saúde coletiva; legislação e atribuições do THD; modelo de atenção em saúde bucal; 
epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; anatomia dental e funcionamento do corpo 
humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e das 
doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; principais 
afecções da cavidade bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do 
THD na periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no 
atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção individual, 
processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, esterilização e manutenção de cadeia 
asséptica. 
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CARGO: RECEPCIONISTA 
Conhecimento sobre: Ata; Ofício; Memorando; Certidão; Atestado; Declaração; Curriculum; Procuração; 
Aviso; Comunicado; Circular; Requerimento; Portaria; Edital; Decreto; Organograma; Fluxograma; 
Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial; Impostos e Taxas; Siglas e Abreviaturas; Formas de 
tratamento em correspondências oficiais; Tipos de Correspondência; Atendimento ao Público; Noções de 
Protocolo; Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; 
Relações Humanas no Trabalho; Noções básicas de administração pública; Ética no serviço público; 
Técnicas de qualidade no atendimento público; Trabalho em Equipe; Noções básicas de segurança no 
trabalho; Relacionamento Interpessoal. Noções de Direito Constitucional (Constituição da República 
Federativa do Brasil – Art. 5º e Art. 18 ao 43). Lei Orgânica Municipal. 

 
 
CARGO: COSTUREIRA 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de costureira. Relações Humanas 
no Trabalho. Noções básicas de costura de peças como calça, saia, blusa e vestido e outros utilizando 
diferentes tipos de máquinas e outros instrumentos de costura e manutenção de equipamentos. Noções 
básicas de segurança no trabalho. 

 

CARGO: ENFERMEIRO (TODOS) 
SUS: Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevenção e Promoção a Saúde. Promoção da 
saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. 
Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e 
de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos 
comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação. Transtornos 
mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré -natal. 
Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da 
Mulher no curso da vida. Temas Relacionados à Saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto -cuidado. 
Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam 
à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades 
nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de envelhecimento nos 
aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Código de ética profissional. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Solos: Capacidade de uso: Adubação; Conservação; Água no solo; Interpretação de análise. Clima: Climas do 
Brasil; O clima em relação às plantas; Balanço hídrico. Plantas: Nutrição das plantas; Ecologia vegetal. 
Mecanização: Preparo do solo (seqüência de trabalho e equipamento adequado); Aradura e dragagem; 
Plantio e tratos culturais; Aplicação de defensivos; Colheita (sistemas mecânicos). Economia Rural: 
Planejamento agrícola e elaboração de Projetos; Avaliação de custos e rentabilidade agrícola; 
Administração rural. Sementes e Mudas: Embriologia da semente; Formação e conceito funcional de 
semente; Colheita, secagem e beneficiamento de sementes; Armazenamento de sementes; Produção de 
sementes e mudas. Fotossíntese: Doenças e pragas de plantas cultivadas. Controle de doenças e pragas; 
Defensivos agrícolas e seu uso adequado. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
Fiscalização de Obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de 
contratos mpara execução de obras. Projetos Civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço, e 
concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. Projetos e 
execução de instalações elétrica e hidráulicas em canteiros de obras e em edificações (incluindo noções de 
segurança). Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de Infra-Estrutura, Projetos, 
dimencionamentos e execução de obras de saneamento básico; Alvenaria; Revestimento;Pinturas e pisos 
(tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. Orçamentos: Composição de custos e 
quantitativos de materiais. Elaboração de cronograma físico-financeiros. Canteiros de obras; Construção e 
organização. Execução de estruturas em concreto, madeira e aço. Noções de Impermeabilização de calhas 
e telhados. Execução de instalações de água, esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento de 
esgotos, construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de infiltração. Noções de projetos de e execução 
de pavimentos graníticos (paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração 
de orçamentos públicos. 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 
Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções gerais de Arquitetura e Meio Ambiente - 
Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Noções gerais sobre construções e obras. 
Conclusão de projetos aprovados - Recebimento das obras. Habite-se. Legislação Municipal - Lei Orgânica. 
Lei de Zoneamento e suas alterações. Código de Posturas do Município. Leis complementares. Condições 
Gerais das Edificações - Áreas. Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. 
Elementos básicos de projeto - Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura - Símbolos e Convenções. 
Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção - Fundações. 
Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de Construção - Argamassas. 
Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. 
Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. 
Instalações Hidráulicas Prediais - Instalações de água potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações 
de águas pluviais. Serviços públicos - Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas 
pluviais. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de saúde da 
população. Sistema Único de Saúde (SUS). Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética Médica: 
relação médico-paciente. Erro médico. Exame e Diagnóstico Clínico Prontuário médico. Consulta 
ambulatorial. Saúde materno-infantil. Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Saúde ocupacional. Saúde 
ambiental. Controle de doenças crônico-degenerativas Acidentes e violência. Acidentes por animais 
peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva das principais patologias. 
Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação de doenças, 
atestado Doenças de Notificação Compulsória, prevenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e 
tabagismo. Planejamento familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. Epidemiologia, 
clínica, terapêutica e prevenção das seguintes patologias: Enfermidades do estômago e esôfago: Síndromes 
dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Câncer Gástrico. Esofagites. Doença diverticular. Hemorragias 
gástricas. Neoplasias do estômago. Enfermidades dos intestinos: Transtornos diarréicas. Cólon Irritável. 
Parasitoses intestinais. Diverticuloses. Apendicite. Neoplasias do colo. Enfermidades do pâncreas mais 
comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias biliares: Cirrose. Hepatite. Colelitíase. Colecistite. 
Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho circulatório: cardiopatia isquêmica. Infarto 
agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro-valvulares; Arteriosclerose. 
Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial periférica. Tromboflebite. 
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Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma 
Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. Neoplasias pulmonares. 
Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. Cistites. Insuficiência renal. 
Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de 
Parkinson. Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades hematológicas: anemias. 
Leucemias. Linfomas. Enfermidades metabólicas e endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. 
Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da 
Tireoide. Doenças sexualmente transmissíveis: DST, SIDA. Enfermidades Reumáticas: Artrite Reumatóide. 
Febre Reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. Osteoporose. Osteartrose. Dor lombar. 
Lesões por Esforços Repetidos - LER. Enfermidades Infecciosas mais comuns na prática clínica. 
Enfermidades psiquiátricas mais comuns na prática clínica. Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. 
Dermatites. Dermatoses. Eczema. Urticária. Acidentes por animais peçonhentos. 

 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados (bovinos, 
suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; processos físicos e 
Bioquímicos de conservação. Tecnologia de pescados e derivados: cuidados na captura e manuseio; 
elaboração e cargo do gelo; métodos de conservação e prevenção. Tecnologia de leite e produtos lácteos: 
cuidados na obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do beneficiamento; produtos lácteos - fases 
tecnológicas. Inspeção Sanitária de produtos de Origem Animal: inspeção sanitária de carnes e derivados 
(bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção "ante e post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; 
higiene das operações de matança; inspeção e julgamento de carcaças e vísceras; particularidades da 
inspeção sanitária; inspeção de óvulos; alterações das carnes e derivados; matança de emergência; higiene 
nas indústrias e do pessoal; higiene da água de abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: 
higiene no manuseio do pescado a bordo; higiene na manipulação na indústria e comércio; composição 
química e alterações do pescado; inspeção dos produtos conservados e preservados; legislação e 
julgamento tecnológico e sanitário. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-
sanitários na obtenção; cuidados no beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e 
alterações classificação e funcionamento dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos processos 
de conservação; rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios de julgamento. 
Controle Físico - Bioquímico e Microbiológico: Higiene e Saúde Pública Veterinária: inspeção e fiscalização 
dos estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais transmissíveis ao homem e de interesse 
sanitário: zoonoses; toxinfecções e envenenamentos. Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: 
tuberculose, brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, 
hidatidose. Epidemiologia, diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e 
endoparasitoses em bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos 
estabelecimentos de alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e eqüinos. Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, 
andrologia, biotécnicas e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. 
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CARGO: MOTORISTA CAT. D 
Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e 
posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): nº 168/2004 - 
Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, 
de reciclagem e dá outras providências (contemplando alterações até a Resolução nº 435/13); nº 432/2013 
- Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na 
fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Sistema 
Nacional de Trânsito: composição. Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de 
circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e Penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e 
velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Direção Defensiva. Primeiros socorros em 
acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de mecânica automotiva. 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA  
Conceitos e definições de alimentos, nutrientes, biodisponibilidade e energia; Composição química dos 
grupos de alimentos; Conceito de segurança alimentar e nutricional sustentável; Estado nutricional de 
gestante, nutriz/lactante e criança no primeiro ano de vida. Necessidades e recomendações nutricionais 
para gestantes, nutrizes e crianças no primeiro ano de vida; Aleitamento materno; Tipos de alimentos e 
formas lácteas recomendadas para lactente; Introdução de alimentos complementares para o lactente; 
Conceitos Básicos (IMC, PI, PA, TMB, VET); Alimentação do Pré-Escolar, Escolar, Adolescente e Adulto. 
Alimentação na Terceira Idade. Metabolismo dos micro e macronutrientes. Métodos de avaliação do estado 
nutricional. Cálculo das necessidades energéticas. Dieta para as diferentes fases do exercício. Métodos e 
técnicas de pré-preparo e preparo dos alimentos "in natura". Técnicas de preparo para a preservação das 
características e valor nutritivo dos alimentos. Condições sanitárias e higiênicas dos alimentos. 
Planejamento de cardápios. Métodos de conservação dos alimentos. Tecnologia dos alimentos; Tecnologia 
do processamento de cereais, óleos e gorduras, leite e derivados, carne e derivados e do peixe. Controle 
higiênico de alimentos e legislação sanitária. Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de 
qualidade de alimentos. Síntese proteica. Metabolismo intermediário de glicídios, lipídios e protídios. 
Características básicas do Metabolismo: estado alimentado, estado de jejum e injúrias. Processos 
metabólicos e nutricionais da gestação, crescimento e do envelhecimento. Função e metabolismo dos 
micronutrientes: vitaminas e minerais. Análise dos métodos de avaliação nutricional. Métodos e técnicas 
de avaliação do Estado Nutricional. Indicadores dietéticos; Indicadores antropométricos; Métodos de 
avaliação do consumo de alimentos; Tabelas de composição química de alimentos; Políticas e programas 
de Alimentação e Nutrição e sua interface com Atenção Integral à Saúde da Mulher, Atenção Integral à 
Saúde Criança, Atenção Integral à Saúde do Idoso e outros programas (saúde do escolar, imunizações, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS...). Sistema de Informação em Nutrição. Situação nutricional de 
diferentes grupos populacionais. Unidade de Alimentação e Nutrição: aspectos físico e funcional. Lactário. 
Creche. Banco de Leite Humano. Gestão de pessoas em UAN. Educação alimentar: Planejamento em 
educação alimentar. Técnicas do processo de educação alimentar. Cuidado nutricional. Composição e 
caracterização de dietas progressivas hospitalares. Suporte nutricional; Cálculo de dietas utilizando tabelas 
de composição de alimentos e tabelas de equivalentes. Cálculo de necessidades energéticas; Identificação 
das recomendações nutricionais de macro e micronutrientes para crianças e adolescentes saudáveis; 
Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado e em regime de homecare; Interações entre fármacos e 
nutrientes; Exercício profissional: legislação, regulamentos e resoluções. 
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CARGO: PEDAGOGO (TODOS) 
Aspectos Filosóficos da Educação - Concepções de Educação e tendências pedagógicas; as principais teses 
e teorias sobre o pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos Sociológicos da Educação - A relação entre 
educação, ideologia e política; as relações sociais na escola; democratização da escola: autonomia, 
autogestão, participação e cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento humano - 
teorias psicogenéticas : as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: abordagens inatista, 
comportamentalista, construtivista, histórico-cultural. Aspectos da Política Educacional Brasileira - A LDB; 
medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente. Aspectos do Cotidiano Escolar - os 
conteúdos de ensino e os materiais didáticos; métodos e procedimentos de ensino; produção do 
conhecimento; Aspectos da Orientação Educacional - A Orientação Educacional: princípios, atuação e 
desafios; a Orientação Educacional no espaço escolar: currículo, projeto político-pedagógico, planejamento, 
avaliação; o espaço da Orientação Educacional: conflitos, visão crítica, relações no ambiente escolar; 
articulação escola/comunidade; o fracasso escolar; Pedagogia do Trabalho: uma nova perspectiva para o 
Orientador Vocacional; relação trabalho/educação; principais técnicas de escolha ocupacional. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA (1º AO 5º ANO) 
O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos (Constituição Federal/88); 
Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas; 
Projeto Político Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números 
naturais. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e 
divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. Operações com números 
racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, 
massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas 
planas. Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do 
Estado. 2. Aspectos relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Estado e 
do Brasil. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino 
público no ensino fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A 
criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As 
relações sociais da escola pública (professor-aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da 
escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem 
visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, 
tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e descentralização; Currículos e o 
aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; Planejamento 
de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, 
métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
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CARGO: PROFESSOR DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA (AEE) 
O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos (Constituição Federal/88); 
Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas; 
Projeto Político Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números 
naturais. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e 
divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. Operações com números 
racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, 
massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas 
planas. Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do 
Estado. 2. Aspectos relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Estado e 
do Brasil. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino 
público no ensino fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A 
criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As 
relações sociais da escola pública (professor-aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da 
escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem 
visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, 
tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e descentralização; Currículos e o 
aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; Planejamento 
de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, 
métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 

 

CARGOS: PSICÓLOGO (TODOS) 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, 
avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. 
Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico processo de adoecimento enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar. Psicossomática. Psicologia social e psicologia 
sócio histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil. Equipes interdisciplinares: 
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Psicoterapia breve. Teorias e técnicas psicológicas: 
psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria e técnica. Clínica de adolescentes: 
teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de grupo. Código de Ética Profissional 
dos Psicólogos. A violência na infância, na adolescência e na família. A clínica da terceira idade. Saúde do 
trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional. 
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CARGO: FARMACÊUTICO 
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e 
distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; armazenamento de 
medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de medicamentos 
e outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia 
Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de 
biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos de 
utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética 
Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de concentrações 
na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de 
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-
sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; 
sistemas de liberação de fármacos; aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas 
práticas de manipulação em farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; 
interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e 
fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e 
farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; 
farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, 
autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de medicamentos; produtos para a saúde 
relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos. 

 

 

CARGO: FISCAL SANITÁRIO 
Alimentos: Boas práticas para serviços de alimentação. Normas para promoção e proteção da saúde no 
estado. Padrões microbiológicos sanitários para alimentos. Procedimentos básicos para o registro e 
dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos. Normas para as 
categorias de alimentos e embalagens isentos de registro sanitário e as categorias de alimentos e 
embalagens com obrigatoriedade de registro sanitário. Farmácia: Vigilância Sanitária - Medicamentos, as 
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos. Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Condições para o funcionamento de empresas sujeitas 
ao licenciamento sanitário e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos 
produtos de que trata a Lei Nº 6360 de 23 de setembro de 1976 e da outras providências. Serviços de saúde: 
Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes. Ações de controle de infecção hospitalar no país. Os requisitos de boas práticas 
de funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios 
exclusivamente naturais. Condições para instalação e funcionamento de serviços de fisioterapia no estado 
de minas gerais. Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os 
Serviços de Saúde. Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. As medidas 
para redução da ocorrência de infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido - MCR em serviços de 
saúde. Regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raio-x diagnósticos em todo território 
nacional. Exigências para o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação, seu licenciamento, 
fiscalização e controle, e dá outras providências. 
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CARGO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Princípios de funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de 
manutenção dos sistemas de: alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e 
transmissão. Lubrificantes e sistemas de lubrificação. Tipos e uso de ferramentas e equipamentos de 
mecânico. Manutenção preventiva e corretiva. 

 
CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA  E OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
Moto niveladora; pá carregadeira; retro escavadeira; trator de esteira; trator de pneu. i-código de trânsito 
brasileiro: regras gerais de circulação: - Normas gerais de circulação e conduta; Regra de Preferência; 
Conversões; Classificação de Vias; Legislação do Transito: - Dos equipamentos obrigatórios; Dos 
documentos de porte obrigatório; Da Habilitação; Das Infrações; Sinalização de trânsito: - a Sinalização de 
Trânsito; - Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; - Sinais de Advertência; Placas 
de Indicação; Conhecimentos gerais da máquina: Operação. Preparativos para funcionamento da Máquina; 
Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; 
Principais controles de Operação; Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina. 
Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção periódica; Sistema 
de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). - Sistema de Combustível. Sistema Elétrico. 
Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. Sistema de Purificação de ar do motor. 
Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção da Máquina; - Procedimentos de Segurança; 
Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios; Pneus. 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: poderes administrativos - atos administrativos - contratos administrativos - 
serviços públicos - servidores públicos - responsabilidade civil da administração - controle da 
administração - regime jurídico administrativo - serviços públicos - poder de polícia - atos administrativos 
- contrato administrativo - licitação - administração indireta - órgãos públicos - servidores públicos - 
processo administrativo - bens públicos - controle da administração pública - improbidade administrativa 
- Lei de Responsabilidade Fiscal. AUDITORIA: - Aspectos gerais: Normas de Auditoria. Ética Profissional, 
Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. Desenvolvimento do plano de auditoria: 
Estratégia de Auditoria, Sistema de informações, Controle interno, Risco de auditoria. Testes de auditoria: 
Substantivos, De observância, Revisão analítica. Procedimentos de auditoria: Inspeção, Observação, 
Investigação, Confirmação, Cálculo, Procedimentos analíticos. CONTABILIDADE GERAL - Conceito, 
princípios contábeis; Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; 
Plano de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil; Escrituração: objeto, 
classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na escrituração contábil; Lançamento: 
conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos 
contábeis; Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração do Resultado 
do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes; Avaliação de 
Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial; Correção Monetária: conceito, 
obrigatoriedade, métodos, elementos a corrigir, contabilização da conta resultado da correção monetária; 
Demonstrações Contábeis: conceito, periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração 
do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de mutações 
do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos. CONTABILIDADE PÚBLICA: 
conceito, campo de aplicação e relações com outras disciplinas, sistemas de contabilização, regimes 
contábeis; Orçamento Público: definição e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento 
(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais), ciclo orçamentário, créditos 
adicionais; Receita Pública: conceito, classificação legal da receita orçamentária, receita extra-
orçamentária, estágios da receita pública; Despesa Pública: conceito, classificação legal da despesa 
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orçamentária, despesa extra-orçamentária, estágios da despesa segundo a lei, estágios da despesa segundo 
a realidade, restos a pagar, dívida pública, regime de adiantamento. Lei nº 4.320/64 normas Gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL - Dos princípios fundamentais. - Dos direitos 
e garantias fundamentais. - Da Organização do Estado. - Da tributação e do orçamento. - Da ordem 
econômica e financeira. - Emendas constitucionais. - Lei Orgânica do Município. DIREITO PENAL - Crimes 
contra a Administração Pública: capítulo I e capítulo II. Lei nº 8.137/90 que define crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo. DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário 
Nacional. - disposições gerais, competência tributária; impostos municipais, taxas e contribuição de 
melhoria; Normas Gerais de direito tributário: legislação tributária, obrigação Tributária, crédito 
tributário, administração tributária - Decreto-Lei 406/68 e suas alterações - art. 8° e seguintes; Sistema 
Tributário Municipal - Código Tributário do Município. Lei complementar nº 123/2006. Tópicos 
contemporâneos de Contabilidade Geral. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações posteriores. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL  
O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos (Constituição Federal/88); 
Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e Didática Aplicada as Disciplinas; 
Projeto Político Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números 
naturais. Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e 
divisores. Conjunto dos números racionais: frações e números decimais. Operações com números 
racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, 
massa, capacidade, área e volume. Medida de tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas 
planas. Resolução de problemas de primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do 
Estado. 2. Aspectos relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Estado e 
do Brasil. A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino 
público no ensino fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A 
criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As 
relações sociais da escola pública (professor-aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da 
escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento didático - o que o aluno deve aprender quem 
visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do ensino (problematizadora, 
tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e descentralização; Currículos e o 
aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; Planejamento 
de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, 
métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

 
OS PCNS E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO BRASIL: Legislação educacional e Conhecimentos 
pedagógicos. LÍNGUA INGLESA COMO VIA DE ACESSO À CULTURA ESTRANGEIRA, FUNÇÕES SOCIAIS. 
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO: estruturas da língua, fonética, fonologia, lexicografia, morfologia e sintaxe. 
O IDIOMA ESTRANGEIRO E O ACESSO A INFORMAÇÕES: VOCABULÁRIO: compreender textos curtos e 
instruções, informações, avisos, e descrições de produtos. Apresentar-se, fornecendo informações pessoais, 
cotidianas e corporativas. Descrever locais e pessoas. Preencher formulários com informações pessoais e 
profissionais. Dar e anotar recados. Utilizar números em contextos diversos para anotações de horários, 
datas e locais. GRAMÁTICA: Substantivos: Numerais. Verbos: Regular/irregular verbs (simple present and 
simple past). Present and past continuous. Present and past perfect. Present perfect continuous. Future 
tense: will. Going to – nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Imperative Modals: can, could, 
should, must, have, may. Passive voice; auxiliares, anômalos, regulares e irregulares, uso enfático do termo 
Do, Voz Ativa e Voz Passiva. Subjuntivo, Infinitivo, Gerúndio e Particípio, Tag questions, Preposições e 
conjunções. Formação e classe de palavras. Pronomes: personal pronouns (object pronouns, subject 
pronouns). Possessive pronouns. Possessive adjectives. Relative clauses: 
who/that/which/whose/whom/where. Comparatives and superlatives. Possessive case. Reported Speech 
(Discurso Indireto). Artigos: Definido e Indefinido. Preposições. Sufixos. LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS: Compreensão escrita, entender diferenças básicas de informações textuais em inglês (skimming, 
scanning, prediction etc). 
 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

A LINGUAGEM E A COMUNICAÇÃO HUMANA: As concepções de linguagem: linguagem como expressão do 
pensamento; Linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como interação; As funções da 
linguagem; Língua, fala e discurso; Dialeto padrão e variedades Linguísticas; Níveis de Linguagem; Língua 
oral e língua escrita; História externa da língua portuguesa: origem e evolução; Constituição do léxico 
português; Características do português no Brasil; Componentes da língua: fonológico, morfológico, 
sintático, semântico e pragmático; Processo de formação de palavras em português; Estrutura das palavras; 
Processos sintáticos: regência, concordância e colocação pronominal; Aspectos estilístico-semânticos da 
linguagem. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: Leitura parafrástica e leitura polissêmica. Os textos: 
descritivo, narrativo e dissertativo. Textualidade: coesão e coerência A coordenação e subordinação. 
Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais. Recursos argumentativos. 
LINGUAGEM E LITERATURA: Conceito de literatura. Os níveis de significação da palavra: denotação e 
conotação. Os gêneros literários. As linguagens da literatura: poema, texto narrativo e teatro. A literatura 
portuguesa e brasileira: contexto sócio-histórico e análises de textos nos diversos estilos literários. 
Trovadorismo. Humanismo. Classicismo. Quinhentismo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. Realismo 
(Naturalismo/Parnasianismo). Simbolismo. Pré-Modernismo. Modernismo (fases). Literatura 
contemporânea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI - PI 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 
 
 
 
 

19 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

CONJUNTOS NUMÉRICOS: Representação, relações, operações com conjuntos numéricos. ANÁLISE 
COMBINATÓRIA: Fatorial, princípio da contagem, arranjo simples, combinação simples e permutação 
simples sem e com repetição. TÓPICOS DE ÁLGEBRA: Fatoração; Operações entre polinômios; Equação do 
2º grau; Inequação do 2º grau; Sistema do 2º grau. SEQUÊNCIAS: Conceito de sequência; Lei de formação 
de uma sequência; Progressão aritmética e progressão geométrica. FUNÇÕES DO 1º E 2º GRAUS: Função 
afim; gráfico de uma função afim; variação de sinal da função afim; função quadrática; gráfico da função 
quadrática; máximo e mínimo da função quadrática; variação de sinal da função quadrática. TEOREMAS: 
Pitágoras e Talles. GEOMETRIA: Quadriláteros, Polígonos Regulares, Círculo e Circunferência. Polígonos 
inscritos e circunscritos. Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. RELAÇÕES: 
Definição, produto cartesiano e gráfico. FUNÇÃO: Definição, domínio e contradomínio, imagem, gráfico. 
FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: Relações no triângulo retângulo, arcos e ângulos, seno, cosseno, tangente, 
cotangente, secante e cossecante, relações e identidades, transformações, equações, inequações. SISTEMAS 
LINEARES: Definição, classificação, resolução e discussão. POLINÔMIO: Operações, raízes, teorema do resto 
e teorema fundamental da álgebra. NÚMEROS COMPLEXOS: Origem, operações, modula e representação 
gráfica. FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA: Potenciação e radiciação; A função exponencial; Equação 
exponencial; Inequação exponencial; Logaritmo: função logarítmica e inequações logarítmicas. 
GRANDEZAS E MEDIDAS: Grandezas diretamente proporcionais, propriedades da proporção, regra de três 
simples e composta. ESTATÍSTICA: Noções de probabilidade; Tabelas e gráficos; Matemática comercial e 
financeira: Porcentagem; Fator de atualização; Juros simples e composto; Equivalência de capitais. ENSINO 
DE MATEMÁTICA: Avaliação e Educação Matemática, formas e instrumentos; Uso de material concreto e 
aplicativos digitais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a disciplina 
de Matemática. 
 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. Ordenamentos legais da educação física 
escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. A Educação 
Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade 
cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação 
física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de 
Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: 
Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; 
danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e 
coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais - atletismo, natação. Coletivos: 
futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. 
Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. 
Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a 
dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica 
desportiva. Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e 
avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios 
norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão 
crítica do esporte, problematização de valores estéticos. 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

História Geral – O conhecimento histórico e o saber escolar: tempo, narrativa e objetos. As primeiras 
sociedades humanas: América, África, Ásia e Europa. O mundo antigo do Oriente Próximo: religiosidade, 
economia, política e sociedade. Antiguidade Clássica: organização social, política, econômica e cultural das 
Civilizações Greco-Romanas. A crise do Império Romano do Ocidente. A Europa Medieval. As Civilizações 
bizantina e muçulmana. Expansão marítima europeia. Práticas e ideias mercantilistas. A formação dos 
Estados Nacionais. O colonialismo europeu nas Américas. O Renascimento cultural: ciência, tradição e a 
nova sensibilidade religiosa. Reforma e Contrarreforma. O Absolutismo e o Despotismo esclarecido. As 
Revoluções Inglesas. O mundo industrializado. A força do Iluminismo. Revolução Francesa: a reação contra 
o Absolutismo e a consolidação das instituições liberais burguesas. O Imperialismo e a partilha da África e 
da Ásia. A Primeira Guerra Mundial. Nacionalismos e o fim da hegemonia europeia. A Revolução 1917 e a 
expansão das ideias socialistas. A ascensão dos regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial. O mundo 
bi polarizado. A descolonização da África e da Ásia. América Latina: governos autoritários e 
subdesenvolvimento. A história do tempo presente e a reorganização geopolítica mundial. História do 
Brasil – A América portuguesa: a montagem da empresa colonial. Escravidão e resistência negra e indígena 
na Colônia. Cultura e religiosidade africana e indígena. A sociedade açucareira. A idade do ouro no Brasil. 
Movimentos nativistas e separatistas. A família real portuguesa no Brasil. A Independência política. O 
Primeiro Império: o lusofobismo e a abdicação. A Regência: centralismo e federalismo. As rebeliões 
regenciais. O Segundo Império. A Expansão da economia cafeeira. O surto industrial. A campanha 
abolicionista e imigração.. A Primeira República: tensões e ações. A República dos coronéis. O tenentismo.  

 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

ARTE EDUCAÇÃO: História e contextos da Arte Educação no Brasil; Conceitos e abordagens da Arte 
Educação e do Ensino de Arte; Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de 
Arte. ARTES VISUAIS: Funções da arte; Estética na arte; Elementos formais; Composição; Leitura de 
imagens; Artes visuais (pintura, escultura, instalação, gravura, fotografia, arquitetura, design e cinema.); 
Materiais, técnicas e suportes; Apreciação em artes visuais; HISTÓRIA DA ARTE: Pré-história; Egito; Grécia; 
Roma; Idade Média; Renascimento; Maneirismo; Barroco; Rococó; Neoclassicismo; Romantismo; Realismo; 
Impressionismo; Simbolismo; ARTE MODERNA: Expressionismo; Fauvismo; Primitivismo; Cubismo; 
Futurismo; Dadaísmo; Abstracionismo; Surrealismo; ARTE CONTEMPORÂNEA: Pop-art; Minimalismo; 
Bodyart; Arte Conceitual; Op Art; Arte Cinética; Arte digital. ARTE BRASILEIRA: Arte indígena; Arte 
colonial; Influência da cultura negra e Holandesa; Arte barroca; Arte no século XIX (missão francesa); Arte 
no império de D. Pedro II; Arte moderna e contemporânea. ARTE PIAUIENSE: A arte e o artesanato; O 
patrimônio cultural; Arquitetura. TEATRO: Elementos formais da linguagem do teatro; Fundamentos 
compositivos da linguagem teatral. HISTÓRIA DO TEATRO: Origens do teatro; Teatro na antiguidade; 
Teatro Medieval; Teatro moderno; Teatro contemporâneo; Teatro no Brasil e no Piauí; Tendências 
contemporâneas na cena teatral. DANÇA: Movimento corporal. HISTÓRIA DA DANÇA: dança primitiva à 
dança moderna; Dança contemporânea no mundo e no Brasil; Fundamentos da composição da dança; 
Dança no Piauí; DANÇAS: folclóricas; indígena e afro; Tendência contemporânea. MÚSICA: Fundamentos 
da Educação Musical; O ensino da música; A articulação com outras áreas do saber artístico; científico, 
humanístico e tecnológico. O ensino de música na rede de educação básica no Brasil. Elementos Formais da 
Linguagem da Música – altura, duração, timbre, intensidade, notação musical. Fundamentos compositivos 
da linguagem da música – ritmo, melodia, harmonia, escalas: modal e tonal. Música vocal, instrumental, 
eletrônica, mídia, tecnologias; pulsação, forma, textura, tessitura. Estilos, épocas e culturas musicais 
diferenciadas e os contextos onde se inserem. Movimentos e Períodos na Música ocidental – Polifonia Vocal, 
Música na Idade Média; Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo, Modernismo; Música 
Contemporânea; música no Brasil colonial, imperial, nacionalista, modernista e contemporâneo; música 
indígena e afro brasileira; música popular brasileira. 
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CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água e o meio-ambiente. Rochas, minerais e o meio ambiente. O solo e 
o meio-ambiente. Os recursos naturais e o meio-ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres 
vivos. Animais vertebrados e invertebrados. As plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza. 
Fungos, Protista, moneras e vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos. Como a vida 
é organizada. a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo humano na relação 
com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria. 
Química. Elementos da tabela periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos 
químicos: orgânicos e não orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da 
espécie. O perigo a que a vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a 
relação com o movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: 
a relação com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: 
a relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A luz: 
fenômenos mais comuns – reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, vista cansada 
e astigmatismo. A luz: instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por ondas. Eletricidade: a 
corrente elétrica, potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – aplicações. 

 

 
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional – Lei  Nº  9394/96  –Parâmetros  Curriculares N 

acionais – PCNs  (históricos,  princípios,  fundamentos  e  finalidade),  Objetivos  gerais  do  ensino  
fundamental;  O  ensino  religioso  na  Escola  Pública.  A  LDB  e  a  Lei  9.475  em  relação  ao  Ensino 
Religioso.  O  Ensino  Religioso  no  contexto  do  Ensino  Fundamental.  Diversidades  culturais  no  

Brasil. Conteúdo do Ensino Religioso em diferentes denominações religiosas. 

 

 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Orientação e representação do espaço (noções de escala, projeções e coordenadas cartográficas, fusos  
horários,  mapas);  Conceitos  e  categorias  fundamentais  da  Geografia;  A  evolução  do pensamento    
geográfico;    Globalização    e    fragmentação    do    mundo    contemporâneo; As transformações geopolíticas 
do espaço mundial; A questão ambiental (tratados internacionais); O   espaço   agropecuário   e   suas   
formas   de   organização;   Blocos   econômicos   e   acordos internacionais;    Desenvolvimento    e    
desigualdades    regionais    do    Brasil    (urbanização e movimentos migratórios); Biomas brasileiros; 
Hidrografia do Brasil; As atividades econômicas e os impactos ambientais do Brasil.  

 

 
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

Regulamentação da Profissão de Agente de Combate às Endemias: Lei n° 11.350/2006; Noções básicas de 
epidemiologia: Notificação compulsória; Investigação; inquérito; surto; bloqueio; epidemia; endemia; 
controle de agravos; Vigilância em saúde da Dengue, Esquistossomose, Malária, Tracoma, Raiva Humana, 
Leishmaniose, Febre Amarela, Meningite, Leptospirose, Doença de Chagas, Sarampo, Tétano, Hanseníase e 
Hepatite; Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemia da Dengue; Animais peçonhentos; 
Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente; Calendário básico de vacinação da criança; Princípios 
e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Atribuições do Agente de Combate às Endemias. 
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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA 

REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: Normas Gerais de Circulação e Conduta. Regra de Preferência. 
Conversões. Dos Pedestres e Condutores não Motorizados. Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 
TRÂNSITO: Dos Veículos. Registro. Licenciamento e Dimensões. Classificação dos Veículos. Dos 
equipamentos obrigatórios. Da Condução de Escolares. Dos Documentos de Porte Obrigatório. Da 
Habilitação. Das Penalidades. Medidas e Processo Administrativo. Das Infrações. SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito. Gestos e Sinais Sonoros. Conjunto de Sinais de Regulamentação. 
Conjunto de Sinais de Advertência. Placas de Indicação. DIREÇÃO DEFENSIVA. Direção Preventiva e 
Corretiva. Automatismos. Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes. Leis da Física. 
Aquaplanagem. Tipos de Acidentes. PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer. ABC da Reanimação. 
Hemorragias. Estado de Choque. Fraturas e Transporte de Acidentados. MEIO AMBIENTE: Meio Ambiente. 
NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor. Sistema de Transmissão e Suspensão. Sistema de Direção e Freios. 
Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. 

 

 

 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

Cuidados gerais e preventivos da saúde do adulto e do idoso. Doenças cardiovasculares - hipertensão 
arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, valvulopatias e arritmias 
cardíacas. Doenças pulmonares - asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, 
infecções respiratórias e pneumonias, abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial e hipertensão 
pulmonar. Doenças gastrintestinais e hepáticas, doenças pépticas, hemorragia digestiva, diarréias agudas 
e crônicas, colelitiase, colecistite, pancreatites, hepatites e insuficiência hepática. Doenças renais - 
insuficiência renal, nefropatias, litiase urinária e infecções urinárias. Doenças endócrinas - diabetes, 
doenças da tireoide, paratireoides e adrenais. Dislipidemias. Doenças reumáticas e colágenos - artrites, 
espondiloartropatias, gota e vasculites. Doenças infecciosas e parasitárias. antibioticoterapia. Distúrbios 
hidro-eletrolíticos e acidobásicos. Distúrbios da consciência e da memória. Acidentes vasculares cerebrais. 
Interpretação clinica de exames complementares de uso frequente na prática clínica. Emergências clínicas. 
Legislação referente à profissão. 

 

 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA  

Conhecimento da Área: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, 
quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das 
epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Transtornos afetivos: conceito, classificação e 
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta 
terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia - 
classificação e indicações principais. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações 
principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem 
terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas na 
consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. 
Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria "Democrática". Diretrizes da reforma 
psiquiátrica brasileira. Conceitos e ações em psiquiatria infanto-juvenil. 
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CARGO: ADVOGADO 

Direito Constitucional 1. Constituição. Conceito. Classificação. Normas Constitucionais. Aplicabilidade e 
Eficácia. Disposições Constitucionais Transitórias. Supremacia da Constituição. Constitucionalização, 
desconstitucionalização, recepção e repristinação. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2. Poder 
Constituinte Originário e Derivado. Reforma e Revisão Constitucional. Poder Constituinte Decorrente. 3. 
Controle da Constitucionalidade. Sistema Brasileiro - Evolução. Normas Constitucionais Inconstitucionais. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Controle de 
constitucionalidade. 4. Súmulas vinculantes. Técnicas de decisão no controle de constitucionalidade. 5. 
Direitos e Garantias Fundamentais: Individuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. Princípio da Isonomia. 
Regime Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de Segurança. Mandado 
de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direitos Sociais e sua efetivação. Reserva do 
possível. 6. Estado Federal. Conceito. Federação Brasileira. Características. Integrantes da federação: bens 
e sistemas de repartição de competência. 7. Estado-Membro: autonomia e competências. Criação, 
reformulação e extinção. Poder Constituinte Estadual. 8. Município: autonomia e competências. Criação, 
reformulação e extinção.Direito Administrativo 1. Administração Pública: noção e objeto. O Direito 
Administrativo e seus princípios informadores. Regime jurídico-administrativo. Fontes do Direito 
Administrativo. 2. Administração Pública Direta e Indireta: órgãos e pessoas jurídicas. Autarquias. 
Autarquias Especiais: Agências Reguladoras e Agências Executivas. Fundações Públicas e Estatais 
(governamentais). Sociedades de Economia Mista. Empresas Públicas. Entidades Paraestatais e Terceiro 
Setor. Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação entre os entes federados. 3. Advocacia Pública. 
Preceitos constitucionais. 4. Atos e Fatos Administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. 
Elementos e Requisitos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. 5. 
Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos 
Motivos Determinantes. 6. Defeitos do Ato Administrativo. Desfazimento do Ato Administrativo. Revogação 
e Anulação. Convalidação e confirmação. 7. Contratos Administrativos. Conceito e Caracteres Jurídicos. As 
diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios Administrativos, Contratos de Gestão e Termos 
de Parceria. Lei Federal nº 13.019/2014. 8. Formação dos Contratos Administrativos. Licitação: Conceito, 
Fundamentos, Modalidades e Procedimentos. Pregão. Licitação e contratos nas concessões e permissões de 
serviços públicos, nas parcerias público-privadas e nos serviços de publicidade. O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC). 9. Execução dos Contratos Administrativos. Teorias da Força Maior, da 
Imprevisão e do Fato do Príncipe. Extinção dos Contratos Administrativos. 10. Atividade administrativa de 
fomento. Conceito. Modalidades. Hipóteses. Limites. 11. Poder de Polícia. Conceito e Setores de Atuação. 
Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. As Liberdades Públicas e o Poder de Polícia. 12. Serviço Público. 
Conceito. Caracteres Jurídicos. Classificação. Garantias dos Administrados. Serviços Públicos da União, dos 
Estados e dos Municípios. Concessão, Permissão e Parcerias Público-Privadas. 13. Bens Públicos. 
Classificação. Caracteres Jurídicos. As Vias Públicas. Alinhamentos.Direito Tributário, Processo 
Tributário e Direito Financeiro 1. Sistema Tributário Nacional. Sistema Jurídico. Princípios jurídicos e 
princípios constitucionais. Sistema constitucional tributário brasileiro. Imunidades: conceito, espécies, 
natureza jurídica, alcance, interpretação. 2. Competência tributária. Competência tributária da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Conflito de competência. 3. Direito Tributário: conceito de 
Direito Tributário e Financeiro. Autonomia do Direito Tributário. Fontes do Direito Tributário. 
Instrumentos introdutórios de normas tributárias no Direito brasileiro. Vigência, aplicação, interpretação 
e integração da legislação tributária. Normas gerais de Direito Tributário. Normas complementares. 4. 
Tributo: conceitos, natureza Jurídica. Classificações dos tributos. Espécies tributárias. Funções dos tributos. 
5. Da repartição de receitas tributárias. 6. Norma Jurídica. Norma Jurídica Tributária. Regra-matriz de 
incidência. Fato jurídico tributário. Hipótese de incidência tributária. Consequência tributária. Relação 
Jurídica Tributária. 7. Obrigação tributária. Conceito, natureza e espécies. Responsabilidade tributária. 
Transferência e substituição tributária. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. 
Responsabilidade dos sucessores, de terceiros, dos sócios. Responsabilidade por infrações. Denúncia 
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espontânea. Crédito tributário. Conceito e natureza. Constituição do crédito tributário. Lançamento: 
natureza, modalidades. Eficácia, revisão e presunção. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. 
Infrações e sanções tributárias. Fraude à execução. Administração tributária. 9. Imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana. Lei Complementar Municipal nº 40/2001 e suas alterações. Regra-
matriz de incidência Tributária. Hipótese de incidência tributária e consequência tributária e seus critérios. 
Hipóteses de Isenção e imunidade. Lançamento do IPTU. 10. Imposto sobre serviços. Decreto-lei 406/68 e 
suas alterações, Lei Complementar Federal nº 116/2003. Regra-matriz de incidência Tributária. Hipótese 
de incidência tributária e consequência tributária e seus critérios. Hipóteses de Isenção e imunidade. 
Lançamento do ISS. 11. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Lei Complementar Municipal nº 
40/2001 e suas alterações. Regra-matriz de incidência Tributária. Hipótese de incidência tributária e 
consequência tributária e seus critérios. Hipóteses de Isenção e imunidade. Lançamento do ITBI. Direito 
Processual Civil 1. O Direito Processual Civil e os Demais Ramos do Direito. Sua Divisão. Perfil Histórico. 
As Codificações Brasileiras. 2. A Norma Processual e suas Características. Norma Processual e Norma 
Material. A Lei Processual no Tempo e no Espaço. 3. Jurisdição. As Várias Funções do Estado. Características 
da Função Jurisdicional. Seus Limites. Jurisdição Voluntária. 4. Competência. Critérios de Dividir a 
Competência. Competência Absoluta e Relativa. Modificações da Competência. 5. Ação. Natureza Jurídica. 
Condições das Ações. Classificação das Ações. 6. Processo. Natureza Jurídica. A Relação Processual. Tipos 
de Processo. Pressupostos Processuais. 7. Sujeitos do Processo. Capacidade Processual do Juiz e das Partes. 
Abstenção e Recusa do Juiz. Substituição Processual e Sucessão das Partes. Assistência Judiciária. 8. 
Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. 9. Atos Processuais. Atos das Partes e Atos do Juiz. A Forma dos 
Atos Processuais. Nulidade. 10. Lugar para a Prática dos Atos Processuais. Cooperação Jurisdicional Interna 
e Externa. Tempo para a Prática dos Atos Processuais. Prazos Processuais. Impulso Processual e Preclusão. 
11. Processo e Procedimento. Os Vários Tipos de Procedimento. 12. As Técnicas de Tutela Jurisdicional. A 
Tutela Antecipatória, a Tutela Inibitória e a Tutela Específica. 13. Procedimento Ordinário. Suas Fases e 
Respectivos Atos. 14. Procedimento Sumário. Juizados Especiais. Direito de Trabalho e Processo do 
Trabalho 1. Direito do Trabalho. Princípios. Fontes. Aspectos Constitucionais. Interpretação e Aplicação. 
Renúncia e Transação. Direito do Trabalho na Administração Pública. 2. Relação de Trabalho e Relação de 
Emprego. Empregador e Empregado. Regime Celetista na Administração Pública. 3. Regimes Jurídicos 
Funcionais. Regime Estatutário. Regime Trabalhista. Contrato temporário. 4. Contrato de Trabalho. Noção. 
Caracterização. Modalidades. Efeitos. Poderes. Elementos Essenciais e Acidentais. Nulidades. Formação, 
Alteração, Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho. Contratos com o Estado. Responsabilidade. 5. 
Salário e Remuneração. Proteção. Equiparação. Desvio de Função. 6. Extinção do Contrato de Trabalho. 
Causas. Modalidades. Efeitos. Justa causa. Estabilidade. Garantia do Emprego. FGTS. Aviso Prévio. Multas. 
7. Estabilidade e Proteção contra a Despedida Arbitrária ou sem Justa Causa. FGTS. Garantias provisórias 
de emprego. 8. Terceirização. Responsabilidade na Terceirização. 9. Duração do trabalho. Horário. Jornada. 
Horas Extras. Jornadas especiais. Intervalos. Regime de Compensação. 10. Repousos Remunerados em 
Geral. Férias. 11. Segurança e Medicina do Trabalho. Trabalho Insalubre e Periculoso. Ergonomia e Meio 
Ambiente de Trabalho. Normas Gerais e Especiais de Tutela do Trabalho. Proteção do Trabalho da Mulher. 
Proteção à Maternidade. Proteção do Trabalho do Menor. 12. Responsabilidade Civil-Trabalhista. Acidente 
de Trabalho. Assédio. Indenização por Dano Material, Moral e Estético. Dano Coletivo. 

 

 

 

 

 

 


