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 ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para todos os cargos de Ensino Superior  
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos 
semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; 
metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia.  3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das 
classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.              
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências 
verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso 
dos sinais de pontuação. 
 
Legislação do SUS para todas as especialidades médicas e os cargos de Assistente Social, Cirurgião-Dentista, 
Enfermeiro, Enfermeiro Regulador, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta 
Ocupacional. 
A Saúde Pública no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS). Redes de Atenção à Saúde. Modelos de Atenção à Saúde. 
Atenção Primária à Saúde. Protocolos do SUS. Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS; Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação Popular; Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do 
SUS; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional da Atenção Básica. 
Vigilância em Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária. Promoção à 
saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de Saúde da Família. Determinantes 
Sociais em Saúde.  
 
Legislação Municipal para os cargos de Arquiteto, Auditor de Tributos Fiscais, Contador, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Elétrico, Técnico de Nível Superior em Direito. 
Competências e autonomia municipal. Princípios. Os Poderes municipais. Legislativo e Executivo. As atribuições da 
Câmara Municipal. Composição, estrutura e funcionamento. Processo e técnica legislativa. O Poder Executivo e suas 
atribuições. A organização da Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Políticas municipais. Política urbana. Política do 
meio ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social. Política econômica. 
Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos e deveres. Provimento dos cargos públicos. Posse e exercício. Processo 
disciplinar. O Sistema Tributário Municipal. Normas gerais. Administração tributária municipal. A prestação de serviços 
públicos. Prestação direta e indireta. Atos municipais. Processo administrativo. Legislação atualizada: Lei Orgânica do 
Município; Estatuto dos Servidores; Lei de Estrutura da Administração Pública Municipal e Código Tributário Municipal.  
 
Legislação Educacional para os cargos de Pedagogo, Professor de 6º ao 9º ano (História e Português) e 
Psicopedagogo 
1. Filosofia e educação. 2. Educação e sociedade. 3. Tendências pedagógicas na prática escolar. 4. Postura política.      
5. Escola como instância mediadora da pedagogia. 6. Filosofia do cotidiano escolar. 7. Sujeito da práxis pedagógica: 
Educador e educando. 8. Elucidações conceituais e procedimentos metodológicos. 9. Didática: elemento articulador 
entre pedagogia e prática docente. 10. Escola nova. 11. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 12. BNCC – Base 
Nacional Comum Curricular. 13. Ideologia x Educação. 14. ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 15. Educação 
Especial. 16. Inclusão Escolar. 17. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) Lei nº 13.146/15. 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ARQUITETO 
1. As competências do Poder Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu território; Políticas Urbanas, 
Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 2. A gestão do ambiente municipal diante do conceito de sustentabilidade e sua 
relação com os recursos naturais e culturais de Vassouras. 3. O desempenho das atribuições do arquiteto nas funções 
públicas municipais, no que tange à elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável e à 
elaboração e análise de projetos urbanos e edilícios. 4. O Direito de Construir e seu enquadramento jurídico-
administrativo para o exercício do Poder de Polícia, em especial na elaboração de normas para o controle do 
parcelamento, uso e ocupação do solo e sua fiscalização. 5. Legislação federal, estadual e municipal concernentes aos 
projetos urbanos e prediais. 6. Urbanismo: conceitos e princípios.   
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1. Estado, Política Social e Direitos Sociais: a atual conjuntura de contrarreforma do Estado. 2. A questão social na 
contemporaneidade: o contexto da globalização e da reestruturação produtiva. 3. Seguridade Social no Brasil: ênfase 
na gestão, controle social e financiamento das políticas públicas. 4. Serviço social e realidade brasileira: fundamentos 
históricos, teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos. 5. Projeto ético-político do Serviço Social: ética 
profissional e regulamentação da profissão. 6. Planejamento e trabalho profissional nas políticas públicas: intervenção, 
investigação, sistematização; avaliação; trabalho social com famílias; práticas educativas e de mobilização social; 
trabalho em equipe. 
 
AUDITOR DE TRIBUTOS FISCAIS 
1. O Sistema Tributário Brasileiro. Os princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. A repartição 
das receitas tributárias. 2. Código Tributário Nacional. Tributos e suas espécies. Características. 3. Normas gerais de 
Direito Tributário. Vigência e aplicação da legislação tributária. Interpretação e integração da legislação tributária.                  
4. Obrigação tributária. Fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo. Solidariedade e capacidade tributária. Domicílio 
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tributário. Responsabilidade tributária. 5. Crédito tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito 
tributário. Renúncia fiscal. Garantias e privilégios. 6. Administração tributária. Fiscalização, dívida ativa e penalidades 
tributárias. 7. Código Tributário Municipal. Normas gerais. Características dos tributos municipais. Administração 
tributária municipal. Processo administrativo fiscal. 
 
CIRURGIÃO-DENTISTA 
1. Isolamento do campo operatório, preparos cavitários, tratamento restaurador atraumático, proteção do complexo 
dentinopulpar, restaurações dentárias por resina, aplicações clínicas dos materiais ionoméricos. 2. Aplicações clínicas 
dos materiais dentários. 3. Prevenção e fatores de risco da doença periodontal. 4. Patologia periodontal. 5. Urgências 
em Endodontia. 6. Princípios gerais em prótese dentária. 7. Desenvolvimento, morfologia dos dentes decíduos, cárie 
em crianças e adolescentes. 8. Anatomia da cabeça e do pescoço 9. Farmacologia aplicada à odontologia.                          
10. Anestesia local, manejo do paciente. 11. Patologias bucais. 12. Políticas públicas de saúde no Brasil: estratégia 
Programa Saúde da Família (PSF); saúde bucal no PSF. 13. Planejamento e avaliação de programas de Saúde 
Pública. 14. Educação para a saúde: princípios e métodos. 15. Promoção de saúde e prevenção dos agravos de saúde 
bucal mais prevalentes. 16. Traumatologia dentoalveolar. 17. Aplicações clínicas dos materiais dentários. 18. Cuidados 
com pacientes portadores de necessidade especiais. 19. Radiologia aplicada à odontologia. 20. Princípios de cirurgia. 
21. Princípios de exodontia. 22. Prevenção e tratamento das complicações em exodontia. 23. Atendimento inicial no 
trauma de face. 
 
CONTADOR 
1. Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios de contabilidade. Patrimônio: Conceito, 
Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações Patrimoniais. Escrituração e 
Lançamentos Contábeis: métodos e elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das 
Contas Patrimoniais. Valorização e avaliação dos estoques: sistemas de controle contábil dos estoques, valorização 
dos estoques, inventário físico e controle. Procedimentos contábeis específicos: disponibilidades, provisão para 
devedores duvidosos, duplicatas descontadas, provisão para desvalorização dos estoques, ativo imobilizado, 
depreciação de bens, amortizações, patrimônio líquido, despesas pagas antecipadamente, Investimentos Permanentes 
– métodos de avaliação, Operações com mercadorias, fatos que modificam compra e vendas de mercadorias. 
Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração 
do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação.  
2. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: 
conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de 
Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamental: 
Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Receita Pública: Conceito, 
Classificações, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Dívida 
Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação 
Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício 
Anteriores. Dívida Pública. Lei de Responsabilidade Fiscal: Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; 
Transferências Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; 
Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório 
da Gestão Fiscal.  
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil, Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, 
Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos principais fatos da administração pública: 
arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa, realização das despesas 
correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, inscrição de 
dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas, reconhecimento da valorização de 
bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, diminuição de dívidas por baixa da taxa 
cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro da correção monetária cambial, 
restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e consignações em folha de 
pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos contábeis orçamentários (PCO): 
reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis referentes à receita e à despesa 
orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, 
suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da STN e estrutura atualizada Lei nº 4.320/64): Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e 
inventário. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP. 
 
ENFERMEIRO 
1. Fundamentos do exercício da Enfermagem; 2. Administração em Enfermagem; 3. Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; 4. Sistematização da Assistência de Enfermagem; 5. Políticas e Programas Nacionais do 
SUS (engloba programa nacional de imunizações, DST, hepatites e AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, 
diabetes, doenças crônicas). 6. Política Nacional de Segurança do Paciente; 7.Infecções relacionadas à Assistência à 
Saúde; 8. Saúde do trabalhador em Enfermagem; 9. Enfermagem em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; 
Cuidados de Enfermagem ao recém nato normal e de risco; 10. Pré-natal, parto, puerpério, aborto, agravos por 
violência sexual; 11. Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de Enfermagem ao indivíduo com 
distúrbios clínico e cirúrgico (pré, trans e pós operatório); 12. Feridas e curativos. Emergência clínica e cirúrgica e 
assistência de Enfermagem; 13. Cuidado ao Paciente Crítico; 14. Ações de enfermagem na prevenção e controle de 
infecção hospitalar; Biossegurança; 15. Processo de esterilização; 16. Legislação do SUS (Lei 8080 e 8142);                   
17. Administração de medicamentos; 18. Noções de Farmacologia. 19. A Saúde Pública no Brasil. Sistema Único de 
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Saúde (SUS). 20. Redes de Atenção à Saúde. 21. Modelos de Atenção à Saúde. 22. Atenção Primária à Saúde.  23. 
Protocolos do SUS. Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS; 24. Descentralização; 25. Regionalização; 26. 
Financiamento; 27. Regulação; 28. Participação Popular; 29. Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do 
SUS; Planejamento e Programação; 30. Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional da Atenção 
Básica. 31. Vigilância em Saúde. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: 32. Retrospectiva histórica; 33. Reforma 
sanitária. 34. Promoção à saúde. 35. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. 36. Estratégia de 
Saúde da Família. 37. Determinantes Sociais em Saúde. 
 
ENFERMEIRO REGULADOR 
1. Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. 2. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. 4. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. 5. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 6. Ênfase em 
saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 7. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde. 8. 
Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS. 9. Programa de Saúde da Família – PSF. 10. Estratégias de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. 11. Conhecimentos na área de formação. 12. Regulação em 
enfermagem. 13. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 14. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: 
de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. 15. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e 
prevenção da saúde. 16. Assistências de enfermagem ao paciente crítico. 17. Semiologia e semiotécnica em 
enfermagem. 18. Sistematização da Assistência em Enfermagem. Teorias da enfermagem. 19. Biossegurança: 
conhecimento e medidas de biossegurança; 20. Prevenção em controle de riscos ocupacionais e de infecções 
hospitalares. 21. Enfermagem na gestão em serviços de saúde: planejamento; tomada de decisão. 22. Gerenciamento 
de pessoal e liderança em enfermagem. 23. Humanização da atenção em saúde. 24. Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 25. Sistematização da Assistência de Enfermagem à mulher. 26. Enfermagem em 
saúde materno-neonatal. 27. Conhecimentos sobre o Sistema Informatizado de Regulação. 28. Deontologia, Ética e 
Bioética. 29. Código de Ética de Enfermagem. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1. Etapas preliminares e obras infraestrutura: aspectos legais; estudo do terreno; sondagens; topografia; demarcação 
da obra; fundações diretas; fundações indiretas. Obras de superestrutura: formas; armaduras; tecnologia do concreto; 
concreto; alvenaria. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria: sistemas de 
alimentação predial e distribuição de água fria; dimensionamento do sistema de alimentação; dimensionamento da 
estação elevatória; dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário: 
partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgoto sanitários; dimensionamento das canalizações 
de esgoto e ventilação. Instalações Prediais de esgotos pluviais: dimensionamento das instalações prediais de esgotos 
pluviais. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio: sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais. 
Instalações elétricas: Alimentação predial. PC; Quadros corta-circuitos; Tubulações; condutores; dimensionamento; 
pontos de utilização; dimensionamento. Instalações de gás: medidores. PI; reguladores de pressão; tubulação, 
dimensionamento; pontos de utilização; aquecimento e exaustão. Instalações de telefone: quadros de distribuição; 
tubulação interna e rede interna; cabeamento. Rede Lógica: quadros de distribuição; tubulação interna e rede interna; 
cabeamento. Esquadrias: madeira; metálica; PVC. Serviços de acabamento: revestimento; pavimentação. Coberturas e 
tratamento: impermeabilização; telhados – madeiramento e telhas. Louças e metais. Equipamentos eletromecânicos. 
Vidros: lisos; temperados. Pavimentação: projetos de vias urbanas; obras de arte; pavimentação; ensaios tecnológicos. 
2. Arquitetura e Urbanismo: Infraestrutura Urbana: Obras de Arte; Paisagismo; Sinalização e Controle de Tráfego 
Urbano.  
 
ENGENHEIRO ELÉTRICO 
1. Circuitos polifásicos e magnéticos: Elementos (resistência, indutância, capacitância) e impedâncias. 2. Teoria de 
circuitos, triângulo de potências. 3. Circuitos trifásicos, cargas equilibradas e desequilibradas, ligações em estrela e 
triângulo, grandezas de fase e de linha. 4. Circuitos magnéticos, perdas no ferro, saturação. 5. Representação em PU; 
Instalações Elétricas Prediais e Industriais: Tipos de sistemas, configurações típicas. Componentes de uma instalação. 
6. Dimensionamento de circuitos e cálculo de quedas de tensão e curto-circuito. 7. Configurações de alimentação, 
comando e proteção de motores, especificação de alimentadores e proteções. 8. Leitura e interpretação de diagramas 
elétricos. Projeto de instalações elétricas prediais e industriais. 9. Análise de Sistemas Elétricos de Potência: 
Componentes simétricas, potência e componentes sequenciais, circuitos sequenciais e análise de circuitos 
desequilibrados. 10. Curto-circuito: tipos, cálculo e análise de correntes de curto-circuito, faltas simétricas e 
assimétricas. 11. Matrizes de impedâncias, análise de fluxo de potência. 12. Transporte de energia e linhas de 
transmissão. 13. Conceitos básicos de distribuição. 14. Subestações; Máquinas Elétricas: Fundamentos de conversão 
eletromecânica. 15. Transformadores: conceitos gerais, grandezas características, tipos de conexão, polaridade e 
defasamento angular. 16. Máquinas rotativas: máquinas de corrente contínua, máquinas síncronas e assíncronas, 
conceitos gerais e definições, princípio de funcionamento, operação motora e geradora, bombas hidráulicas, circuitos 
equivalentes em regime permanente, partida de motores. 17. Fundamentos de acionamentos controlados; 
Instrumentação Industrial: princípio de funcionamento de instrumentos de medição: temperatura, vazão, pressão, nível, 
posição/rotação, tensões e correntes elétricas. 18. Exemplos de aplicações; Controle de Processos: Tipos de 
controladores, resposta em frequência, critério de estabilidade de Nyquist, lugar das raízes, projeto de controladores. 
19. Definições: realimentação de saída e de estados (estática e dinâmica), controle em malha aberta e em malha 
fechada, observabilidade e controlabilidade. Alocação de polos e sintonia de controladores. Utilização de materiais e 
equipamentos na área de atuação. Normas, Legislação e Procedimentos da área de atuação.  20. Informática – 
P.Office / AUTO CAD e outros e Sistemas Integrados. 
 
FARAMCÊUTICO 
1. Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação de Fármacoss; Farmacodinâmica; Mecanismo de Ação de 
fármacos que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. 2. Farmácia Clínica e 
Cuidado Farmacêutico: Conceitos Gerais; atribuições do Farmacêutico; Serviços Clínicos; Revisão da Farmacoterapia, 
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Acompanhamento Farmacoterapêutico; uso Racional de Medicamentos;; Aspectos de biossegurança em farmácias; 
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em 
evidências. 3. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e 
Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle 
Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e 
suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos, Bioequivalência e Biodisponibilidade, aspectos 
regulatórios.   4. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de 
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. 5. Controle de 
Qualidade: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 6. Ética Profissional: Legislação 
Sanitária aplicada à Farmácia Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. 7. História da 
Saúde Pública no Brasil. O SUS. 8. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. 9. Licitação e Aquisição de Produtos 
Farmacêuticos: Gestão  de serviços de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento 
de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque 
Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
FISIOTERAPEUTA 
1. Anatomia Muscular e Óssea. 2. Fisioterapia Aplicada às Disfunções: Cardiovasculares; Pneumológicas; 
Reumatológicas; Ortopédicas e Traumatológicas; Neurológicas; Pediátricas. 3. Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de 
Cirurgias Torácicas, Neurológicas e Ortopédicas. 4. Fisioterapia em Terapia Intensiva. 5. Fisioterapia Geral: 
Eletroterapia; Termoterapia; Cinesioterapia. 6. Testes ortopédicos. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
1. Alterações da linguagem oral e escrita - Fala, voz, audição, fluência e deglutição. 2. Transtornos de aprendizagem 
da leitura e da escrita e Processamento Auditivo. 3. Estudo Fonético e Fonológico do Português Brasileiro – 
classificação fonêmica e estruturas envolvidas na produção dos sons. 4. Respiração Oral – uma visão sistêmica e 
multidisciplinar, inter-relação entre a Fonoaudiologia e Odontologia. 5. Reabilitação dos distúrbios da comunicação oral 
e escrita – voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita. 
 
CONTEÚDO COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Clínica Médica: 1. Hipertensão Arterial 2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 3. Cardiopatia Isquêmica. 4. Dislipidemias 
5. Diabetes Melittus. 6. Doenças da Tireóide. 7. Pneumonias 8. Derrame Pleural. 9. Tuberculose. 10. Asma. 11. DPOC. 
12. Neoplasias do Pulmão. 13. Hepatites. 14. Doença Péptica. 15. Doença do Refluxo. 16. Colelitíase 17. Cirrose.                  
18. Hemorragia Digestiva. 19. Neoplasias do Tubo Digestivo. 20. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 21. AIDS.               
22. Parasitoses. 23. Insuficiência Renal. 24. Infecção do Trato Urinário. 25. Nefropatias. 26. Acidente Vascular Cerebral 
27. Meningites. 28. Anemias 29. Dengue e Febre Chikungunya. 30. Influenza H1N1 31. Diarreias.  32. Acidentes com 
animais peçonhentos. 33. Doenças Autoimunes. 
 
MÉDICO ANGIOLOGISTA 
1. Semiologia e Anatomia Vascular. 2. Escleroterapia de Microvarizes: técnicas, indicações, substâncias esclerosantes. 
3. Aterosclerose Humana: Fatores de risco, placas de carótidas, femorais, aterosclerose aórtica e formação de 
aneurismas. 4. Métodos Diagnósticos Não Invasivos para o Sistema Vascular Periférico: noções de análise espectral 
por EcoDoppler, indicações, elementos indicativos de isquemia e de trombose venosa. 5. Arteriografias e Meios de 
Contraste: indicações, técnicas, tipos de contrastes vasculares. 6. Anticoagulantes, Trombolíticos, Antiagregantes 
Plaquetários, Drogas Hemorreológicas Mais Prescritas. 7. Oclusão Arterial Aguda: etiologia, diagnóstico, tratamento. 8. 
Doença Arterial Oclusiva Periférica (DAOP): sinais, sintomas, tratamento. 9. Aneurismas Arteriais: prevalência, 
métodos diagnósticos, indicações de tratamento cirúrgico, aneurismas não ateroscleróticos, dissecções aórticas e 
aneurismas toracoabdominais. 10. Doenças Neurovasculares Envolvendo os Membros Superiores e Arteriopatias 
Funcionais: diagnóstico e tratamento. 11. Fístulas Arteriovenosas: congênitas, traumáticas, para hemodiálise e exame 
físico. 12. Cirurgia Endovascular: noções de angioplastias, Stents e endopróteses. 13. Isquemia Visceral: isquemia 
mesentérica aguda e crônica, hipertensão renovascular. 14. Isquemia Cerebral de Origem Extracraniana: tratamento 
clínico x tratamento cirúrgico das estenoses de carótida, síndrome do “roubo de subclávia”. 15. Insuficiência Venosa 
Crônica e Sistema Linfático: varizes, diagnóstico diferencial das úlceras de perna, tromboflebite superficial, linfangites. 
16. TVP, Embolia Pulmonar e Filtros de Cava: profilaxia e tratamento das tromboses e embolia pulmonar, tipos e 
indicações dos filtros. 17. Arterites e Trombofilias: diagnóstico e tratamento. 18. Pé Diabético: medidas preventivas e 
condutas terapêuticas. 19. Dislipidemias: diagnóstico e tratamento. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
1. Cardiologia preventiva. 2. Insuficiência coronariana aguda e crônica. 3. Hipertensão arterial sistêmica.                          
4. Insuficiência cardíaca. 5. Lesões orovalvulares.  6. Arritmias cardíacas. 7. Miocardiopatias e periocardiopatias. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL (Atuação em Estratégia de Saúde da Família e em Atenção Domiciliar) 
1. Conhecimentos inerentes ao programa ESF - Estratégia de Saúde da Família. 2. Cadernos de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização. 3. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do 
Aparelho Respiratório. Pneumonias. Transfusões de sangue e derivados. 4. Doenças do Tecido Conjuntivo e 
Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. 5. Doenças Renais e do Trato Urinário. 6. Doenças 
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Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. 7. Doenças Neurológicas. 8. Doenças 
Psiquiátricas. 9. Doenças Infecciosas. 10. Doenças Dermatológicas. 11. Doenças Oculares. 12. Doenças do Nariz, 
Ouvido e Garganta. Ginecologia e Obstetrícia. 13. Doenças Reumatológicas. 14. Saúde Pública: Planejamento e 
Gestão em Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e Reformas do Estado; 
Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização 
da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, 
mulher, homem, idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. 15. Doenças de notificação compulsória. 
Imunizações. 16. Atenção Básica - Saúde da Família. Estratégia de Saúde da família. 17. Assistência domiciliar. 
Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço público. 18. Ética Profissional. 19. Constituição da 
República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais – Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. 20. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. 21. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. 22. Da Ordem Social - Art. 193 a 204. 23. Do Meio Ambiente - Art. 225. Da Família, da Criança, 
do Adolescente, do Jovem e do Idoso - 226 a 230. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 24. Regulamenta a Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 25. Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. 26. Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da 
saúde e dá outras providências. Código de Ética Médica. 
 
MÉDICO INTERVENCIONISTA (Clínico Geral e Regulador) 
1. Hipertensão Arterial 2. Insuficiência Cardíaca Congestiva 3. Cardiopatia Isquêmica. 4. Dislipidemias 5. Diabetes 
Melittus. 6. Doenças da Tireóide. 7. Pneumonias 8. Derrame Pleural. 9. Tuberculose. 10. Asma. 11. DPOC. 12. 
Neoplasias do Pulmão. 13. Hepatites. 14. Doença Péptica. 15. Doença do Refluxo. 16. Colelitíase17. Cirrose. 18. 
Hemorragia Digestiva. 19. Neoplasias do Tubo Digestivo. 20. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 21. AIDS. 
22.Parasitoses. 23. Insuficiência Renal. 24. Infecção do Trato Urinário. 25. Nefropatias. 26. Acidente Vascular Cerebral 
27. Meningites 28. Anemias 29. Dengue e Febre Chikungunya30. Influenza H1N1 31. Diarreias. 32. Acidentes com 
animais peçonhentos. 33. Doenças Autoimunes.  
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
1. O Estado de vigília e o sono. 1.1. Coma. 1.2. Mutismo acinético e síndrome de De-Eferenciação. 1.3. Confusão 
mental. 1.4. Hipersonias. 2. Infecções do sistema nervoso. 2.1. Infecções bacterianas. 2.2. Infecções Virais. 2.3. 
Infecções parasitárias e fúngicas. 2.4. Manifestações neurológicas do vírus de imunodeficiência humana. 3. Doenças 
vasculares do sistema nervoso. 3.1. Doença cérebro vascular isquêmica. 3.2. Hemorragia intracerebral. 3.3. Aneurisma 
intracraniano. 3.4. Acidente vascular encefálico na infância. 3.5. Doença vascular da medula espinhal. 4. Traumatismo 
do sistema nervoso. 4.1. Traumatismo crânio-encefálico. 4.2. Traumatismo raquimedular. 4.3. Traumatismo de nervos 
periféricos. 5. Tumores primários e secundários do sistema nervoso. 5.1. Apresentação clínica e terapia dos tumores 
do sistema nervoso central. 5.2. Apresentação clínica e terapia dos tumores espinhais. 5.3. Apresentação clínica e 
terapia dos tumores dos nervos periféricos. 5.4. Síndromes para neoplásicas. 6. Doença inflamatória desmielinizante 
do sistema nervoso central. 7. Encefalopatias tóxicas e metabólicas. 8. Encefalopatias isquêmicas anóxicas.                
9. Distúrbios circulação liquóricas e edema cerebral. 10. Distúrbios neurológicos dos erros inatos do metabolismo. 11. 
Demências. 11.1. Demências degenerativas. 11.2. Demências vasculares. 12. Epilepsias. 13. Cefaleia e Algias 
cranianas. 14. Desordens cerebelares e espinocerebelares. 15. Desordens dos núcleos da base. 16. Desordens dos 
neurônios motores superiores e inferiores. 17. Desordens das raízes, plexos e nervos periféricos. 18. Desordens do 
sistema nervoso autonômico. 19. Desordens da junção neuromuscular. 20. Desordens do músculo esquelético. 21. 
Complicações neurológicas da gravidez. 22. Complicações neurológicas do recém-nato. 23. Complicações 
neurológicas das doenças sistêmicas. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL 
1. Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; 2. Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso 
central; 3. Esclerose múltipla; 4. Doenças desmielinizantes do sistema nervoso central; Hemiplegia; 5. Polineuropatias; 
6. Doenças da junção mioneural e dos músculos; 7. Paralisia cerebral infantil; Síndromes paralíticas; 8. Epilepsia;                      
9. Enxaqueca; 10. Catalepsia e narcolepsia; 11. Afecções do cérebro; 12. Transtornos do sistema nervoso periférico;  
13. Tomogragia computadorizada e ressonância nuclear magnética do crânio; 14. Eletroencefalograma; 
Eletroneuromiografia. Demais conhecimentos compatíveis com a especialidade médica. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
1. Farmacologia: Exame funcional dos olhos; Exame físico dos olhos; Trauma ocular; Pálpebras; Órbita; Aparelho 
Lacrimal; Conjuntiva; Córnea; Esclera; Uveíte; laucoma; Cristalino. 2. Retina (descolamento, doenças vasculares, 
doenças adquiridas e doenças hereditárias). 3. Doenças Hereditárias da Coróide. 4. Tumores da Úvea e Retina.                 
5. Estrabismo. 6. Doenças sistêmicas e acometimento ocular. 7. Refração, Lentes de contato. 8. Visão Subnormal. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
1. Histologia, histopatologia e embriologia do aparelho locomotor. 2. Fisiologia e mineralização do osso. 3. Anatomia do 
aparelho locomotor. 4. Semiologia e propedêutica do aparelho locomotor. 5. Biomecânica. 6. Doenças osteo-
metabólicas. 7. Infecção osteo-articular. 8. Tromboembolismo. 9. Anomalias congênitas do membro superior.                        
10. Anomalias congênitas da coluna vertebral. 11. Anomalias congênitas do membro inferior. 12.  Displasias.                      
13. Líquido sinovial. Artrites. 15. Tendinites e tenosinovites. Bursites. 16. Sinovites. 17. Gota. 18. Osteocondrites.               
19. Osteonecrose. 10. Miosites. 11. Espondilites. 12. Entesopatias. 13. Artrose. 14. Artrites. 15. Patologias 
degenerativas do aparelho locomotor. 16. Síndromes compressivas neurológicas. 17. Paralisia cerebral. 18. Tumor 
ósseo maligno. 19. Tumor ósseo benigno. 20. Pseudotumores. 21. Doença de Paget. 22. Síndromes compartimentais. 
23. Paralisia obstétrica. Artrogripose. 24. Síndromes que envolvem o aparelho locomotor. 25. Necrose avascular.                  
26. Patologias da fise. 27. Deformidades de eixo dos membros inferior e superior. 28. Desvios da coluna vertebral.               
29. Lombalgia e lombociatalagia. 30. Hérnia discal. 31. Espondilólise. Espondilolistese. 32. Estenose de canal vertebral. 
33. Discrepância de comprimento dos membros. 34. Deformidades adquiridas do pé. 35. Metatarsalgia. 36. Marcha 
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normal. 37. Distúrbios da marcha. 38. Amputações. 39. Artroscopia. 40. Artroplastia. 41. Enxertia óssea e cutânea.               
42. Cintilografia óssea. 43. Radiologia ortopédica. 44. Tomografia computadorizada do esqueleto.45. Ressonância 
magnética osteoarticular. 46. Lesões nervosas relacionadas e hanseníase. 47. Lesões traumáticas dos nervos 
periféricos. 48. Tratamento de deformidades e sequelas da hanseníase. 49. Lesões ortopédicas relacionadas ao 
diabetes. 50. Pé diabético. 51. Consolidação das fraturas. 52. Cicatrização tendinosa e ligamentar. 53. Biomecânica 
das fraturas. 54.Classificação das fraturas. Fraturas expostas. 55. Atendimento ao politraumatizado. 56. Fraturas por 
arma de fogo. 57. Fraturas patológicas. 58. Fratura por estresse. 59. Gangrena gasosa. 60. Complicações das fraturas 
e das luxações. 61. Tromboembolismo. 62. Infecção pós-traumática. 63. Fixação interna das fraturas. 64. Fixação 
externa. 65. Métodos de tratamento de fraturas e luxações. 66. Técnica AO. 67. Princípios de osteossíntese.                   
68. Planejamento pré-operatório. 69. Fraturas e luxações do membro inferior. 70. Fraturas e luxações da pelve.                    
71. Fraturas e luxações da cintura escapular. 72. Fraturas e luxações do membro superior. 73. Fraturas e luxações da 
coluna vertebral. 74. Lesões meniscais. 75. Lesões ligamentares. 76. Lesões tendinosas. 77. Instabilidade articular.       
78. Luxação recidivante. 79. Fraturas na criança. Descolamento epifisário. 80. Trauma fisário. Fratura em galho verde. 
81. Fratura subperióstica. 82. Deformidade plástica. 83. Fratura obstétrica. 84. Síndrome da criança espancada. 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
1. Vias respiratórias superiores: rinites, sinusites, laringites, traqueites; diagnóstico diferencial da tosse. Doenças 
Pulmonares obstrutivas: DPOC, asma brônquica, bronquiectasia, Abscesso pulmonar, Fibrose cística 2. Doenças 
Pulmonares Intersticiais, Manifestações pulmonares das colagenoses; Patologias da pleura: Pneumotórax, derrames 
pleurais, empiemas. 3. Doenças da circulação pulmonar: Tromboembolismo, Hipertensão pulmonar, Cor pulmonale; 
Neoplasias de pulmão e mediastino, Insuficencia respiratória, Distúrbios respiratórios do sono 4. Doenças Infecciosas: 
pneumonias, tuberculose e outras micobacterioses. Infecções fúngicas: Paracoccidiodomicose, Histoplasmose, 
Criptococose, Aspergilose, Candidíase; Sarcoidose; 5. Doenças pulmonares ocupacionais e ambientais; Tabagismo. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA e MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL 
1. Diagnóstico e Classificações em psiquiatria. 2. Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos.                            
3. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa. 4. Esquizofrenia, transtornos 
esquizotípicos e transtornos delirantes. 5. Transtornos do humor [afetivos]. 6. Transtornos neuróticos, transtornos 
relacionados com o "stress" e transtornos somatoformes. 7. Síndromes comportamentais associadas a disfunções 
fisiológicas e fatores físicos. 8. Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto. 9. Retardo mental.                      
10. Psicofarmacologia clínica e outras terapias biológicas. 11. Psicoterapias. 12. Medicina Psiquiátrica de emergência.                  
13. Reabilitação psicossocial.  
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
1. Bases físicas da ultrassonografia. Produção do ultrassom. Interação ultrassom/matéria. Transdutores, modalidade de 
imagens, efeitos biólogos. 2. Ultrassonografia de partes superficiais. Estudo dos bócios. Nódulos glândulo-salivares. 
Paratireóide. Parede torácica, mamas, parede abdominal, bolsa escrotal. Articulações. 3. Ultrassonografia do aparelho 
digestivo. Trauma. Doenças difusas e focais do fígado. Tumores. Doenças inflamatórias das vias biliares, cálculos 
biliares e tumorais. Pancreatites, tumores pancreáticos. Doença inflamatória e tumores do tubo digestivo.                           
4. Ultrassonografia do aparelho urinário. Malformações. Litíase. Doença inflamatória. Tumores. Traumas.                     
5. Ultrassonografia dos vasos abdominais e retroperitônio. Hipertensão porta. Aneurismas. Tumores.                                     
6. Ultrassonografia em ginecologia. Malformações. Alterações do ciclo menstrual. Doença inflamatória. Tumores.                      
7. Ultrassonografia obstétrica. Gestação normal. Sangramento no curso da gestação. Crescimento infra-uterino 
anormal. Malformações. Avaliação do bem-estar fetal. Placenta. Líquido amniótico. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
1. Anatomia cirúrgica urológica 2. Infecções urinárias inespecíficas 3. Tuberculose urogenital 4. Imaginologia do trato 
urinário 5. Litíase urinária 6. Doenças sexualmente transmissíveis 7. Infertilidade masculina 8. Urologia feminina                     
9. Bexiga nerogênica 10. Tumores do trato genitourinário e da adrenal 11. Hiperplasia prostática benigna 12. 
Disfunções sexuais masculinas 13. Traumatismo urogenital 14. Uropediatria 15. Trasplante renal. 16. Endourologia.           
17. Urgências não traumáticas do trato genitourinário. 18. Videolaparoscopia em urologia. 19. Cirurgia recontrutora 
urogenital 20. Hipertensão renovascular. 21. Embriologia do trato genitourinário. 
 
PEDAGOGO 
1. Estrutura/Organização: Educação Escolar. 2. Constituição da República Federativa do Brasil/1 988 (Educação e 
Legislação). 3.  Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. 4. Base Nacional Comum Curricular.                        
5. Teorias de Aprendizagem 6. Currículo Escolar. 7. Planejamento. 8. Avaliação do processo ensino-aprendizagem.                 
8 - Concepção Piagetiana. 9. Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. 10. Construtivismo. 11. Competências e 
Habilidades.    12. Formação Contínua do Profissional da Educação. 13. Educação Inclusiva. 14. Supervisão escolar 
15. Orientação Educacional. 16. Orientação Pedagógica 17. Ética profissional. 18 Lei Brasileira de Inclusão - 13146/15. 
 
PROFESSOR de 6º ao 9º ano - HISTÓRIA 
1. Teoria da História. 1.1. Correntes historiográficas: 1.1.1. Positivismo ou História Tradicional. 1.1.2. Materialismo 
Histórico e a Escola dos Annales – características gerais. 1.2.3. História das mentalidades, História Oral e História do 
cotidiano. 2.História das Relações Sociais, da Cultura e do Trabalho. 2.1. As relações sociais, a natureza e a terra. 
2.1.1. Relações entre a sociedade, a economia, a cultura e a natureza em diferentes momentos da História brasileira: 
a) exploração econômica de recursos naturais pelos colonizadores europeus: agricultura comercial, criação de animais 
e produção e extração de riquezas naturais; b) usos da terra, diferentes formas de posse e prosperidade da terra; 
locais de povoamento; natureza transformada na implantação de serviços e equipamentos urbanos. 2.1.2. Relações 
entre a sociedade, a economia, a cultura e a natureza na História dos povos americanos: a) natureza e povos da 
América na visão dos europeus; exploração econômica de recursos naturais pelos colonizadores europeus. b) 
conquista e resistência na América sob a ótica local: a questão do outro. 2.1.3. Relações entre a sociedade, a 
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economia, a cultura e a natureza na História da África e suas relações: a) relações históricas e sociais nas sociedades 
tradicionais africanas e as interfaces entre o continente e os movimentos de expansão europeia ao longo do tempo, 
especialmente a colonização do Brasil e da América. 2.1.4. Relações entre a sociedade, a economia, a cultura e a 
natureza na História de povos do mundo em diferentes tempos: a) povos coletores e caçadores; processo de 
sedentarização; revolução agrícola neolítica na África e no Oriente; b) crescimento populacional, ocupação de 
territórios e alteração das paisagens naturais na Europa medieval; paisagens rurais e urbanas; c) o conhecimento, as 
representações e o imaginário sobre o mar; expansão marítima e comercial europeia; exploração e comercialização 
das riquezas naturais; d) natureza e cidade; interferências na natureza na implantação de infraestruturas; Revolução 
Industrial. 2.2. As relações de trabalho. 2.2.1. Relações de trabalho em diferentesmomentos da História brasileira: a) 
escravização, trabalho e resistência indígena na sociedade colonial;escravidão, lutas, resistências e o processo de 
emancipação dos escravos africanos e seus descendentes; o trabalhador negro no mercado de trabalho livre; 
imigração e migrações interna e externa em busca de trabalho; b) sociedade e trabalho através do tempo: grandes 
proprietários, administradores coloniais, clérigos, agregados e trabalhadores livres; o trabalho de mulheres e crianças 
na agricultura, na indústria e nos serviços urbanos, nas atividades domésticas etc.; c) organizações de trabalhadores, 
ligas, sindicatos, organizações patronais e partidos políticos; valores culturais atribuídos às diferentes categorias de 
trabalhadores e ao trabalho através do tempo. 2.2.2. Relações de trabalho em diferentes momentos da História dos 
povos americanos: a) os europeus e o trabalho indígena na América colonial; os religiosos e as missões; b) as 
organizações de trabalhadores, ligas e sindicatos, suas lutas sociais e por melhores condições de trabalho através do 
tempo. 2.2.3. Relações de trabalho em diferentes momentos da História de povos do mundo: a) escravidão antiga na 
Europa – Grécia e Roma; b) servos, artesãos e corporações de ofício na Europa; nobreza, clero, camponeses, 
mercadores e banqueiros na Europa; navegadores e comerciantes coloniais; c) trabalho operário e trabalhadores dos 
serviços urbanos na Europa; trabalho das mulheres e das crianças na indústria inglesa; d) lutas e organizações 
camponesas e operárias. 3. História das Representações e das Relações de Poder. 3.1. Nações, povos, lutas, guerras 
e revoluções. 3.1.1. Processo de constituição do território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos, lutas, guerras e 
revoluções: a) administração política colonial, lutas pela independência política, processo político de independência do 
Brasil, guerras provinciais; o Estado Monárquico; as lutas políticas na implantação da República, Revolução de 1930; o 
Estado Brasileiro e o populismo; governos autoritários – o Estado Novo e o regime militar pós-64; o Estado Brasileiro 
pós-regime militar; b) confrontos entre europeus e populações indígenas no território brasileiro, revoltas e resistências 
de escravos, revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; lutas sociais, rurais e urbanas, lutas operárias, 
lutas feministas, lutas pela reforma agrária, movimentos populares e estudantis, lutas dos povos indígenas pela 
preservação de seus territórios, Movimento da Consciência Negra etc. 3.1.2. Processos de constituição dos Estados 
Nacionais da América, confronto, lutas, guerras e revoluções: a) administração das colônias espanholas; constituição 
dos Estados Nacionais independentes; ditaduras na América Latina; o Populismo na América Latina, Revolução 
Mexicana, Revolução Cubana, socialismo e golpe militar no Chile, militarismo na América Latina; organizações 
internacionais latino-americanas pela integração política e econômica do continente; b) colônias inglesas na América; 
processo de constituição do Estado Nacional norte-americano; a marcha para o Oeste; política externa norte-
americana para a América Latina (Doutrina Monroe, Panamericanismo, Aliança para o Progresso e ALCA); 
intervencionismo norte-americano na América Latina; a atual política externa norte-americana e a luta contra o 
terrorismo. 3.1.3. Processos de constituição dos Estados Nacionais, confrontos, lutas, guerras e revoluções na Europa, 
na África e no Oriente: a) cidades-estados gregas, República romana, descentralização política na Idade Média, 
consolidação do Estado Nacional Moderno; Iluminismo e Revolução Francesa; nacionalismo na Europa dos séculos 
XIX e XX, expansão imperialista dos Estados europeus, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, organização dos 
Estados socialistas e comunistas, Guerra Fria, Guerra da Coréia, Guerra do Vietnã,esfacelamento dos Estados 
socialistas, queda do Muro de Berlim; neonazismo; os processos de globalização; conflitos no Oriente Médio; o 
fundamentalismo islâmico; o terrorismo; b) descolonização das nações africanas, apartheid e África do Sul; guerras 
entre as nações africanas, povos, culturas e nações africanas hoje; c) culturas tradicionais do mundo árabe, expansão 
muçulmana, imperialismo no Oriente Médio; conflitos no mundo árabe atual: confrontos entre palestinos e 
israelenses,revolução iraniana; a intervenção norte-americana no Afeganistão e no Iraque; o fundamentalismo islâmico, 
o confronto entre o Paquistão e a Índia; d) resistência chinesa ao imperialismo; Revolução Comunista,  Revolução 
Cultural, expansão chinesa atual; e) imperialismo japonês, Japão depois da Segunda Guerra Mundial, Japão hoje. 4. 
Cidadania e Cultura. 4.1. No Brasil – os “homens bons” no período colonial; o poder oligárquico, o coronelismo e o voto 
na República Velha; as Constituições e as mudanças nos direitos e deveres dos cidadãos, as ditaduras e a supressão 
de direitos políticos e civis (Estado Novo e governo militar após 1964), experiência liberal democrática de 1945-1964, o 
conceito de cidadania hoje no Brasil e a percepção da condição de cidadão pela população brasileira, as 
desigualdades econômicas e sociais, e as aspirações de direitos pela população brasileira hoje. 4.2. No mundo – a 
cidadania em Atenas e em Roma; os ideais iluministas e as práticas de cidadania durante a Revolução Francesa; as 
práticas de cidadania a partir da independência dos Estados Unidos; o socialismo, o anarquismo, o comunismo, a 
social-democracia, o nazismo e o fascismo na Europa; experiências históricas autoritárias na América Latina; as 
declarações dos Direitos Universais do Homem e os contextos de suas elaborações. Os direitos das mulheres, dos 
jovens, das crianças, das etnias e das minorias culturais; a pobreza, a fome e as desigualdades social e econômica no 
mundo. 
 
PROFESSOR de 6º ao 9º ano - PORTUGUÈS 
1. Construção dos textos e perspectivas enunciativas: tipologias textuais; elementos de coesão e coerência; 
intertextualidade, discurso relatado; inferência, pressuposição; modalização, procedimentos de argumentação.                   
2. Semântica e estilística: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos dos verbos; processos de concordância 
nominal e verbal; sentidos e usos de figuras de linguagem. 3. Morfossintaxe: reconhecimento das classes gramaticais; 
estrutura e processos de formação das palavras; mecanismos de flexão de nomes e de verbos; termos da oração; 
processos de coordenação e subordinação; transitividade e regência de nomes e de verbos; colocação pronominal.                   
4. Ortografia e pontuação: padrões gerais de grafia; regras de acentuação; emprego dos sinais de pontuação; funções 
expressivas da pontuação. 5. Tópicos de abordagem de ensino: conceitos de língua e de gramática; registros da 
língua; gêneros de discurso. 
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PSICÓLOGO 
1. Psicologia e Educação. 2. Psicologia Organizacional. 3. Psicologia da saúde 4. Saúde Mental: bases conceituais e 
políticas públicas.  5.Avaliação Psicológica. 6. Psicopatologia 7. Elaboração de Documentos na prática do Psicólogo. 8. 
Ética Profissional. 
 
PSICOPEDAGOGO 
1. História da Psicopedagogia. 2. Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. 3. Diagnostico 
Psicopedagogico. 4. Avaliação e intervenção psicopedagógica: objetivos e métodos. 5. A intervenção psicopedagógica 
na escola, na família e com o aluno. 6. Intervenção psicopedagógica frente os distúrbios de aprendizagem. 7. A postura 
ética do psicopedagogo. 8. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em equipes 
interdisciplinares. 9. Atendimento psicopedagógico aos portadores de deficiência. 10. Distúrbio/ Dificuldades de 
Aprendizagem: Conceituação e questões teórico-práticas. 11. Fracasso escolar. 12. Tendências teóricas, filosóficas, 
psicológicas e pedagógicas na educação. 13. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de 
desenvolvimento. 14. Dinâmica de Grupos. 15. LDB Lei Federal no 9394/96. 16. Referencial curricular da educação.       
17. Parâmetros curriculares nacionais. 18. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO 
Direito Administrativo. 1. Origem, objeto e conceito do Direito Administrativo. 2. Fontes, interpretação e integração do 
Direito Administrativo. 3. Função administrativa. 4. Interesse público. 5. Regime jurídico administrativo. 6. Princípios do 
Direito Administrativo. 7. Organização administrativa: administração pública, concessões e terceiro setor. 8. Órgãos 
Públicos. Autarquias. Agências Reguladoras. Empresas Estatais. Fundações estatais. 9. Competência administrativa. 
10. Consórcios Públicos. Concessão, Permissão e Autorização de serviços públicos. 11. Serviços Públicos. 12. 
Poderes Administrativos. 13. Ato Administrativo. Regulamentos administrativos. 14. Processo Administrativo. 15. 
Licitação e Contratos da Administração Pública.  Arbitragem. 17. Intervenção do Estado na ordem econômica. 
Regulação. 18. Intervenção do Estado na propriedade. Formas de parceria da Administração Pública com a iniciativa 
privada. Parcerias Público-Privadas. Terceirização. Fomento. Colaboração. Cooperação. Convênios 19. 
Desapropriação. 20. Bens públicos. 21. Agentes públicos. 22. Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública. 23. Controle interno e 
externo da Administração Pública. 24. Contencioso administrativo. 25. Tribunal de Contas do Estado: atribuições, 
jurisprudência e súmulas. 26. Judicialização de políticas públicas. 27. Mandado de Segurança individual e coletivo. 28. 
Ação Popular. 29. Ação Civil Pública. 30. Mandado de Injunção. 31. Hábeas Data. 32. Direito de Acesso à Informação. 
33. Improbidade Administrativa. Infrações e sanções administrativas. 34. Eleitoral: Condutas vedadas aos agentes 
públicos em campanhas eleitorais. 35. Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos Tribunais 
Superiores. 
Direito Civil. (Lei 10.406/2002 e alterações posteriores): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das 
normas civis (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-lei 4.657/1942 alterado pela Lei 12.376/2010); 
Parte geral: Pessoa natural; Pessoa jurídica; Direitos da personalidade; Personalidade, capacidade, representação, 
assistência, emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e registro (Lei de Registros Públicos, Lei 
6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da pessoa 
natural; Associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e sociedades irregulares; Domicílio civil; 
Bens jurídicos: Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis; Bens 
fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens singulares e coletivos; Bens 
reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; Benfeitorias, acessões e pertenças; Frutos e produtos; 
Bens considerados em relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 
8.009/1990); Fato jurídico: fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos aquisitivos, modificativos, conservativos e extintivos do 
fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio jurídico (Pressupostos de existência); Validade, invalidade (nulidade a 
anulabilidade) do negócio jurídico, representação e simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; 
Defeitos do negócio jurídico: Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e 
ilícito; Abuso de direito; Prova. Prescrição e decadência. Direito das obrigações; Obrigações: Obrigações de dar coisa 
certa e incerta, obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e 
obrigações solidárias; Cessão de crédito e Assunção de Dívida; Pagamento, Pagamento em consignação, pagamento 
com sub-rogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão das 
dívidas, Mora, perdas e danos, juros legais e convencionais, cláusula penal, arras, sinal. Direito dos contratos; 
Contratos civis: Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos 
aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa a declarar; Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, 
resolução por onerosidade excessiva; Espécies de Contrato: Compra e venda, retrovenda, venda a contento e venda 
sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, venda sobre documentos; Troca ou 
permuta; Contrato estimatório; Doação; Locação de coisas; Empréstimo: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; 
Empreitada; Depósito: Depósitos voluntário e necessário; Mandato, mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência 
e distribuição; Corretagem; Transporte: transporte de pessoas e de coisas; Seguro: seguro de dano e de pessoa; 
Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança; Transação; Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de 
recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido, enriquecimento sem causa; Locação imobiliária (Lei 
8.245/1991). Responsabilidade civil: responsabilidade contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; 
Obrigação de indenizar e fixação da indenização. Direitos reais: Posse; Propriedade: descoberta, usucapião: ordinário, 
extraordinário, especial (Constituição Federal/1988 e Lei 6.969/1981): rural, urbana, por abandono do lar e 
administrativa (Lei 11.977/2009 e Lei 12.424/2011), pela dissolução da união estável (Lei nº 9.278/1996), coletiva (Lei 
10.257/2001), indígena (Lei 6.001/1973), registro do título, acessão, ocupação, achado do tesouro, tradição, 
especificação, confusão, comissão e adjunção; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, 
passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e direito de tapagem e direito de 
construir; Condomínio geral, voluntário, necessário e edilício; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária: móveis e 
imóveis (Lei 4.591/1964 e Lei 9.514/1997); Servidões; Usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; 
Penhor; Hipoteca; Anticrese. Direito de Família: Direito pessoal: casamento e relações de parentesco; Direito 
Patrimonial: regime de bens entre os cônjuges, usufruto e da administração dos bens de filhos menores, alimentos (Lei 
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5.478/1968, Lei 8.971/1994.e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial e extrajudicial 
(Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); União estável; Tutela e 
curatela (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 
13.146/2015). Direito das sucessões: Sucessão em geral: herança, vocação hereditária, herança jacente e petição de 
herança; Sucessão legítima; Sucessão testamentária; Inventário e partilha. Jurisprudência do STF e STJ. 
Direito Constitucional.  1. Constitucionalismo: conceito e evolução. 2. Neoconstitucionalismo. 3. Constituição: 
conceito, constitucionalização simbólica, classificações. 4. Histórico das constituições brasileiras. 5. Regras e 
princípios. 6. Princípios fundamentais constitucionais. 7. Métodos de interpretação e limites da interpretação 
constitucional. 8. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 9. Modificação formal e informal da Constituição. 
10. Direitos e Garantias Fundamentais. 11. Organização do Estado. 12. Organização dos Poderes. 13. Tributação e 
Orçamento. 14. Ordem Econômica e Financeira. 15. Ordem Social. 16. Controle de constitucionalidade. 17. 
Jurisprudência, Súmulas e Teses de Repercussão Geral dos Tribunais Superiores. 
Direito Processual Civil.  (Lei 13.105/2015 e alterações posteriores): Aplicação da norma processual no tempo e no 
espaço; Normas fundamentais. Jurisdição e ação, limites da jurisdição nacional, Cooperação internacional; 
Organização e divisão do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência: critérios, fixação, modificação da 
competência e declaração de incompetência, cooperação nacional; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade 
processual: capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres, 
responsabilidade, despesas, honorários, multas, gratuidade de justiça e sucessão das partes; Procuradores: 
Representação processual, sucessão dos procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, 
Lei 8.906/1994 e Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio e Intervenção de terceiros; Juiz: Poderes, 
deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça; Funções essenciais à justiça: 
Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição Federal/1988); Atos processuais: 
Forma dos atos processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; 
Tempo dos atos processuais: Prazos processuais: contagem e verificação dos prazos e penalidades; Lugar dos atos 
processuais; Comunicações dos atos processuais: Cartas, citações e intimações; Nulidades dos atos processuais; 
Distribuição e do registro; Valor da causa; Tutela provisória; Formação do processo; Suspensão do processo; Extinção 
do processo; Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: Procedimento sumário (Lei 5.869/1973); 
Procedimento comum: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Improcedência liminar do 
pedido. Audiência de conciliação ou de mediação; Resposta do réu: Contestação e reconvenção; Revelia; Providências 
preliminares e saneamento: não incidência dos efeitos da revelia, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor e alegações do réu; Julgamento conforme o estado do processo: extinção do processo, julgamento antecipado do 
mérito e saneamento e organização do processo; Audiência de instrução e julgamento; Provas em geral e em espécie: 
produção antecipada da prova, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova 
documental, força probante dos documentos, arguição de falsidade, produção da prova documental, documentos 
eletrônicos, prova testemunhal, admissibilidade, valor e produção da prova testemunhal, prova pericial e inspeção 
judicial; Sentença: elementos e efeitos; Coisa julgada; Remessa necessária; julgamento das ações relativas às 
prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa; Liquidação de sentença; Cumprimento de sentença. 
Procedimentos especiais: Teoria geral dos procedimentos especiais; Procedimentos especiais de jurisdição 
contenciosa e de jurisdição voluntária: Consignação em pagamento, Depósito; Ação de exigir contas; Procedimentos 
possessórios; Procedimentos de usucapião de terras particulares (usucapião ordinário, extraordinário, especialurbana, 
rural, pela dissolução da união estável e por abandono do lar, administrativo, coletivo e indígena (Constituição 
Federal/1988, Código Civil/2002, Lei 6.001/1973, Lei 6.969/1981, Lei nº 9.278/1996, Lei 10.257/2001, Lei 11.977/2009, 
Lei 12.424/2011); Outras ações para defesa da propriedade e da posse: ação vindicatória, ação reivindicatória, ação de 
imissão na posse, ação negatória, ação confessória, ação de dano infecto, ação publiciana, ação declaratória e ação 
de indenização. Procedimentos decorrentes da locações imobiliárias (Lei 8.245/1991); Divisão e da demarcação de 
terras particulares; Ação de dissolução parcial de sociedade; Inventário, partilha, arrolamento, inventário extrajudicial e 
requerimento de alvará judicial (Lei 6.858/1980); Embargos de terceiros; Oposição; Habilitação; Ações de família e 
procedimentos decorrentes das relações familiares (Constituição Federal/1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei 5.478/1968, Lei 6.515/1977, Lei 8.971/1994 e Lei 11.804/2008) e bem de família; Separação e Divórcio: judicial e 
extrajudicial (Constituição Federal/1988, Lei 6.515/1977), Investigação de paternidade (Lei 8.560/1992); Monitório; 
Homologação do penhor legal; Regulação de avaria grossa; Restauração de autos; Notificação e da interpelação; 
Alienação judicial; Divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do 
regime de bens do matrimônio; Testamentos e dos codicilos; Herança jacente; Bens dos ausentes; Coisas vagas; 
Interdição; Tutela e curatela (Código Civil. Lei Estatuto da Pessoa com Deficiência); Organização e da fiscalização das 
fundações; Ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo; Juizados especiais 
cíveis estaduais, federais e Fazendários (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001 e Lei 12.153/2009); Processo coletivo: ação 
civil pública e ação popular (Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985 e Lei 8.078/1990), Mandado de segurança individual e 
coletivo (Lei 12.016/2009); Busca e apreensão e de depósito de coisa vendida a crédito com reserva de domínio e de 
coisa gravada com alienação fiduciária em garantia (Decreto-lei 911/1969); Juízo arbitral (Lei 9.307/1996 alterada pela 
e Lei 13.129/2015); Processo de execução: Execução em geral: Partes, competência, requisitos necessários para 
realizar qualquer execução, inadimplemento do devedor e título executivo, responsabilidade patrimonial; Execuções em 
espécie: Execução para a entrega de coisa certa e incerta; Execução das obrigações de fazer e de não fazer; 
Execução por quantia certa contra devedor solvente; Penhora: objeto, documentação, registro, depósito, lugar, 
modificações, modalidades, avaliação, expropriação de bens, adjudicação, alienação e satisfação do crédito; Execução 
contra a fazenda pública; Execução de alimentos; Embargos do devedor, embargos à execução contra a fazenda 
pública, embargos à execução fundada em título extrajudicial, embargos à execução e embargos na execução por 
carta; Exceção ou objeção de pré-executividade; Suspensão e da extinção do processo de execução; Execução fiscal 
(Lei 6.830/1980). Processo nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Ordem dos processos nos 
tribunais e processos de competência originária dos tribunais; Incidentes de assunção de competência e de arguição 
de inconstitucionalidade; Conflito de competência; Homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur 
à carta rogatória; Ação rescisória; Incidente de resolução de demandas repetitivas; Reclamação; Teoria geral dos 
recursos; Recursos em espécie; Ações autônomas de impugnação e sucedâneos recursais: Ação anulatória; Embargos 
de terceiro; Mandado de segurança. Jurisprudência do STF e STJ. 
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Direito Tributário. 1. Conceito legal de tributo. Características. 2. Fontes do Direito Tributário. Vigência, aplicação, 
interpretação e integração da legislação tributária. 3. Sistema tributário constitucional. 4. Princípios. 5. Limitações ao 
poder de tributar. 6. Imunidades tributárias. 7. Repartição das receitas tributárias. 8. Espécies de tributos. Impostos, 
taxas e contribuições. Características. 9. Impostos em espécie. Impostos federais, estaduais e municipais. 10. 
Obrigações tributárias, fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo e sujeito passivo. Alíquotas. Responsabilidade 
tributária. 11. Crédito tributário: constituição. O lançamento e suas modalidades. 12. Obrigações principal e acessória. 
13. Direitos e deveres dos contribuintes. 14. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 15. Garantias e 
preferências do crédito tributário. 16. Administração e repartição de receitas tributárias. 17. Ação fiscalizatória. 18. 
Processo administrativo tributário. 19. Dívida ativa. 20. Renúncia fiscal. 21. Sistema tributário municipal. 22. 
Extrafiscalidade. 23. Função social da propriedade. 24. Progressividade dos impostos. 25. Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 26. Código Tributário Nacional. 27. Jurisprudência, Súmulas e Teses de 
Repercussão Geral dos Tribunais Superiores. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
1. Fundamentos da Terapia Ocupacional. 2. Avaliação em Terapia Ocupacional. 2. Atividades e Recursos Terapêuticos 
Ocupacionais. 3. Terapia Ocupacional em Traumato Ortopedia. 4. Terapia Ocupacional em Neurologia. 5. Terapia 
Ocupacional em Geriatria/Gerontologia. 6. Terapia Ocupacional nas Disfunções Físicas e Reumatológicas. 7. Terapia 
Ocupacional na Saúde Mental. 8. Terapia Ocupacional Psicossocial. 9. Terapia Ocupacional no Contexto Hospitalar. 
10. Tecnologia Assistiva 11. Saúde do Trabalhador. 12. Terapia Ocupacional em Saúde Coletiva. 
 
 
 ENSINO MÉDIO, CURSO TÉCNICO E FORMAÇÃO MAGISTÉRIO DE NIVEL MÉDIO 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
Português para todos os cargos de Ensino Médio, Curso Técnico e Formação Magistério de Nível Médio 
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência.  2. Aspectos semânticos e estilísticos: 
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia.                 
3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de 
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos 
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de 
acentuação; uso dos sinais de pontuação. 
 
Legislação Municipal para os cargos de Agente de Turismo, Auxiliar de Creche, Bombeiro Civil, Cuidador de 
Crianças e Adolescentes, Guarda Municipal e Segurança 
1. Os Poderes municipais. 2. As atribuições da Câmara Municipal. Composição e estrutura da Câmara Municipal. 3. 
Processo e técnica legislativa. As proposições. Apresentação, apreciação pelas Comissões da Câmara, discussão e 
votação. Disposições especiais. 4. As reuniões da Câmara. Os trabalhos em Plenário. 5. As atribuições do Poder 
Executivo. Responsabilidade. Composição e estrutura do Poder Executivo. 6. Políticas municipais. Política urbana. 
Política do meio ambiente. Política de saúde. Política cultural e educacional. Política de assistência social. Política 
econômica. 7. Servidores públicos. Regime jurídico. Direitos e proibições. Provimento dos cargos públicos. Posse e 
exercício. Processo disciplinar. 8. Atos municipais. Processo administrativo. 9. Sistema tributário municipal. 
 
Legislação Educacional para o cargo de Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) 
1. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96. 
3. Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/15. 4. Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14. 5. Base Nacional 
Comum Curricular - 2018. 
 
Legislação sobre educação Inclusiva para o cargo de Mediador Educacional 
1. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90. 2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96. 
3. Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/15. 4. Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14. 5.  Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. – 2008. 
 
Legislação do SUS para o cargo de Técnico de Enfermagem 
1. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e regulamentação.  Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - 
Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de  fevereiro de 2006;  Diretrizes 
para a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação e Controle Social; 
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS;  Planejamento e Programação;  Regulação, Controle, 
Avaliação e Auditoria; Participação e Controle Social; Níveis de atenção à saúde;  Promoção de Saúde; Vigilância em 
Saúde. Constituição Federal de 1988 e suas alterações (Seção II Da Saúde). Lei Federal nº 8.080 de 19/09/90 e Lei 
Federal nº 8.142 de 28/12/90. 2. Política Nacional de Atenção Básica. 1. Fundamentos 2. Das responsabilidades. 3. Do 
processo de trabalho das equipes de atenção básica. 4. Das especificidades da Estratégia da Saúde da Família. 5. Do 
processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. 3. Da avaliação da qualidade do trabalho das equipes de 
saúde da família. 
 
Noções de Informática para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Atendente de Farmácia, 
Auxiliar Administrativo e Técnico em Contabilidade 
1. MSOffice 2010/2013 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 5.4 (Writer, Calc, Impress) - conceitos, 
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos.   2. Internet e Web. Conceitos, 
características, sites de pesquisa, browsers Internet Explorer 11 BR, Firefox Mozilla v44.0.2 ou superior, Google 
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Chrome.  CorreioEletrônico.WebMail. Mozilla Thunderbird, MSOffice Outlook 2010/2013 BR. RedesSociais: Facebook, 
Linkedin, Twitter, Orkut, MySpace, Badoo. 3. Segurança. Conceitos, características, proteção de equipamentos, de 
sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup. 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
1. Administração Municipal, conforme o Manual do Prefeito (IBAM, 2013, disponível no site do IBAM): Conceitos sobre 
autonomia e competências do Município, poderes executivo e legislativo, seus membros e formas de atuação. Prefeito 
Municipal: funções, competências, responsabilidades, poder de polícia e atos afins.  Julgamento de crimes e infrações 
do Prefeito. Câmara Municipal: funções, competências, organização, mesa diretora, plenário, comissões, sessões. 
Gestão dos serviços municipais: características, critérios para a organização, modalidades - administração direta e 
indireta, desestatização. Tributos Municipais. Controle da Administração Municipal: tipos e formas; prestações de 
contas. 2. Administração e organização administrativa: 2.1. Estruturas organizacionais: atos constitutivos, 
organogramas, critérios de departamentalização, tipos de atividades segundo os órgãos da estrutura; níveis 
hierárquicos. 2.2. As funções de Planejamento, Organização, Direção e Controle e suas características básicas. 
Delegação de competências. 3. Gestão de documentos: 3.1. Arquivo e funções arquivísticas - identificação, 
classificação e avaliação. Tipos de arquivos. Plano de classificação de documentos: conceito, organização, métodos, 
objetivos e aplicação. Tabela de temporalidade: conceito e objetivos; Eliminação, transferência e recolhimento de 
documentos e respectivos procedimentos. Controle de acesso e grau de sigilo de documentos, conforme sua 
classificação; prazos de restrição de acesso e sua vigência; competências e critérios para a determinação do grau de 
sigilo. Conservação de documentos - manuseio, acondicionamento e área de guarda. 3.2. Protocolo: Conceitos e 
definições. Processos e procedimentos processuais e legais de atos administrativos. Conhecimentos básicos sobre 
tramitação, recepção, distribuição, expedição, formação e andamento de processos: capa; autuação, instrução, 
abertura e encerramento de volumes, anexação, juntada, apensação e desapensação, desentranhamento, 
desmembramento, acautelamento, encerramento, reabertura. 4. Atos administrativos: conceito, classificação, formas 
de utilização e estrutura segundo as normas do Manual de Redação Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro.   
5. Conhecimentos sobre gestão de materiais e suprimentos: Sistema de Administração de Material, estrutura 
organizacional. 5.1. Classificação de materiais (identificação, codificação e catalogação) e seus objetivos. Programação 
de compras. Solicitações e requisições. 5.2. Almoxarifado: funções básicas: recebimento, armazenamento, controle e 
distribuição. Organização e conservação. Gestão de estoques: classificação das demandas. Controle: método ABC, 
ponto de ruptura. Inventário. Matemática: 1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. 
Números Reais: Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação. 4. Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 
5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números 
Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de 
soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e 
grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. 8. Regra de três simples e composta, 
Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 
10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e 
submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de 
equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das Raízes 14. 
Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no 
triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básicas. 
 
AGENTE DE TRÂNSITO 
1. Código Brasileiro de Trânsito: 1.1. Sistema Nacional de Trânsito, composição, competências. 1.2. Normas Gerais de 
circulação e conduta. Pedestres e condutores de veículos não motorizados; Cidadão. 1.3.  Educação para o Transito; 
1.4. Classificação dos sinais de trânsito. 1.4. Veículos: classificação, segurança, identificação, licenciamento.                       
1.5. Crimes e Infrações, Penalidades, Medidas Administrativas. 1.6. Glossário do CBT. 2. Gestão municipal do trânsito, 
segundo as normas e orientações do DENATRAN (disponível em https://infraestrutura.gov.br/images/arquivos-
denatran/Gestao_Municipal_do_Transito_-_atualizado_-20.4.2017.pdf): 2.1. Princípios relacionados à gestão pública 
do trânsito, o papel do gestor, etapas, recursos financeiros. 2.2. Atividades do órgão municipal de transito: Educação: 
modalidades, público alvo; Engenharia de tráfego: finalidades, principais problemas, sinalização, ações; Fiscalização e 
operação de trânsito: agentes, fiscalização eletrônica, autuação, notificação e julgamento de infrações; conceito, 
finalidades e modalidades de operação de trânsito; Estatísticas: relevância, estatística e planejamento, fontes de 
dados, dados estatísticos de transito, equipes. Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI): características, 
finalidades, criação, composição. 3. Orientações do DENATRAN e Associação Brasileira de medicina do Trânsito 
(ABRAMET) sobre direção defensiva e primeiros socorros no trânsito. 4. Estatuto da Pessoa com Deficiência.                       
4.1. Definições e conceitos, igualdade e não discriminação; atendimento prioritário; direitos fundamentais; direito ao 
transporte e à mobilidade. 4.2. Crimes e infrações administrativas. 5. Crimes contra a administração pública praticados 
por funcionário público (arts. 312 a 327) e por particular (artigos 328 a 337) contra a Administração em geral, previstos 
no Código Penal Código Penal. Art.s 312 a 327 e 328 a 337. Código de Trânsito Brasileiro atualizado e seu Anexo I. 
Resolução Contran nº 268 de 15/02/2008 Lei nº 13.146, de 06.07.2015 atualizada - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. 
 
AGENTE DE TURISMO 
1. Origem e dados históricos da região de Vassouras, ocupação e povoamento. Ciclos econômicos na evolução do 
Município. Sociedade, personalidades, famílias e propriedades no ciclo do café. A força de trabalho escrava. Evolução 
político administrativa: criação, transformação de distritos e vilas ao longo do tempo. Situação atual do Município: 
população, área, atividades econômicas, limites municipais, inserção regional. Diversidade, legados e manifestações 
culturais. Atrações, datas comemorativas e destaques do Município. 2. Referencial teórico, conceitos e definições sobre 
turismo e políticas públicas. 3. Marco Conceitual: Turismo Social, Cultural, Náutico, Rural, de Estudos e Intercâmbio, de 
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Esportes, de Pesca, de Aventura, de Sol e Praia, de Negócios. 4. Segmentação do turismo e mercado: Conceito de 
mercado e análise do mercado turístico, oferta de produtos, demanda turística. 5. Segmentação, competitividade no 
mercado turístico; pesquisa de mercado e uso das informações, estratégias de Produto, estratégias e políticas de 
preço, estratégias para gerenciamento e distribuição de produtos turísticos; comunicação Integrada de marketing no 
mercado turístico. 6. Roteirização turística. 7. Turismo de negócios e eventos - orientações básicas.  8. Diretrizes para 
o desenvolvimento do turismo rural. 9. Ecoturismo e turismo de base comunitária. 10. Turismo e acessibilidade; 
Turismo e Legado cultural. 11. Marketing Turístico. 12. Glossário de Termos do Ministério do Turismo e outras 
publicações afins.  13. Administração Municipal, conforme o Manual do Prefeito (IBAM, 2013, disponível no site do 
IBAM): Conceitos sobre autonomia e competências do Município, poderes executivo e legislativo, seus membros e 
formas de atuação. 13.1. Prefeito Municipal: funções, competências, responsabilidades, poder de polícia e atos afins. 
13.2. Câmara Municipal: funções, competências, organização, mesa diretora, plenário, comissões, sessões.                     
13.3. Gestão dos serviços municipais: características, critérios para a organização, modalidades - administração direta 
e indireta, desestatização. 13.4. Gestão tributária e patrimonial. 13.5. Controle da Administração Municipal: tipos e 
formas; prestações de contas. 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA 
1. Fundamentos e Técnicas de armazenamento, conservação e reposição de medicamentos; 2. Distribuição, registro e 
controle de remédios; 3. Ações e planejamento de saúde; 4. Conceitos básicos em assistência farmacêutica, farmácia 
hospitalar e sistemas de distribuição de medicamentos; 5. Farmacologia e farmacotécnica: conceitos, formas 
farmacêuticas, vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração, posologia e ação dos 
medicamentos; 6. Princípios para o atendimento da prescrição medica; 7. Boas práticas de dispensação; 8. Boas 
práticas de armazenagem, estocagem e transporte de medicamentos; 9. Noções sobre controle de infecções 
hospitalares; 10. Antimicrobianos; e 11. Medicamentos de controle especial. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1. Administração Municipal, conforme o Manual do Prefeito (IBAM, 2013, disponível no site do IBAM): Conceitos sobre 
autonomia e competências do Município, poderes executivo e legislativo, seus membros e formas de atuação. Prefeito 
Municipal: funções, competências, responsabilidades. Posse, substituição, licenças.  Julgamento de crimes e infrações 
do Prefeito. Câmara Municipal: funções, competências e organização dos trabalhos. 2. Gestão de documentos: 2.1. 
Arquivo e funções arquivísticas - identificação, classificação e avaliação. Tipos de arquivos. Plano de classificação de 
documentos: conceito, organização, métodos, objetivos e aplicação. Tabela de temporalidade: conceito e objetivos; 
Eliminação, transferência e recolhimento de documentos e respectivos procedimentos. Controle de acesso e grau de 
sigilo de documentos, conforme sua classificação; prazos de restrição de acesso e sua vigência; competências e 
critérios para a determinação do grau de sigilo. Conservação de documentos - manuseio, acondicionamento e área de 
guarda. 2.2. Protocolo: Conceitos e definições. Processos e procedimentos processuais e legais de atos 
administrativos. Conhecimentos básicos sobre tramitação, recepção, distribuição, expedição, formação e andamento 
de processos: capa; autuação, instrução, abertura e encerramento de volumes, anexação, juntada, apensação e 
desapensação, desentranhamento, desmembramento, acautelamento, encerramento, reabertura. 3. Conhecimentos 
sobre gestão de materiais e suprimentos: Sistema de Administração de Material, estrutura organizacional.                     
3.1. Classificação de materiais (identificação, codificação e catalogação) e seus objetivos. Programação de compras, 
solicitações e requisições. 3.2. Almoxarifado: funções básicas: recebimento, armazenamento, controle e distribuição. 
Organização e conservação. Gestão de estoques: classificação das demandas. Controle: método ABC, ponto de 
ruptura. Inventário. 4. Gestão de Pessoal: Conceitos básicos sobre cargo público, efetivo e em comissão, formas de 
provimento, posse e vacância de cargos públicos. Função gratificada. Processo administrativo disciplinar e suas fases. 
5. Gestão Patrimonial de bens móveis. Incorporação e seus fatos geradores. Movimentação. Modalidades de controle 
físico. Formas de desincorporação de bens. Avaliação e Reavaliação. Depreciação. Inventários e Auditoria. Conceitos 
sobre carga e tombamento. Matemática: 1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. 
Números Reais: Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação. 4. Múltiplos e Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 
5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números 
Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de 
soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e 
grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. 8. Regra de três simples e composta, 
Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 
10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e 
submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de 
equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das Raízes 14. 
Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no 
triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básicas. 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
1. Objetivo da creche. 2. Tipos de grupamento na creche. 3. Instalação externa e interna: equipamento das áreas, 
ambiente. 4. Condições essenciais para funcionamento: admissão e desligamento; segurança e prevenção de 
acidentes; higiene e saúde; recursos humanos; atribuições do pessoal. 5. Atividades na creche: adaptação das 
crianças; a alimentação; horário de atividades; atividades psicopedagógicas; formação de hábitos. 6. Recrutamento, 
seleção e treinamento de pessoal. 7. Controle e estocagem de material de consumo.  
 
BOMBEIRO CIVIL 
1. Noções de prevenção de acidentes e de organização e disciplina geral de público. 1.1. Campanhas educativas e de 
esclarecimentos. 2. Prevenção e combate a incêndio: teoria do fogo, tipos e fases do incêndio, métodos de extinção, 
equipamentos auxiliares e de combate, prática de combate e abandono da área sinistrada. 2.2. Identificação e 
minimização de riscos gerais e específicos.  3. Planos de emergência contra incêndios: referências normativas, grau de 
padronização, elementos, definições, requisitos. 4. Identificação e cuidados com produtos perigosos. 5. Procedimentos 
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em emergências terrestres (elevadores, helipontos, locais altos, escadas rolantes, espaços confinados e outros).                  
6. Procedimentos em emergências em altura: cordas, equipamentos, nós, ancoragens, segurança, rapel, ascensão, 
vantagem mecânica, tirolesa, salvamento. 7. Acidentes no meio líquido: o sistema respiratório; tipos de acidentes no 
meio líquido; equipamento de busca e salvamento; equipamentos básicos de salvamento aquático; materiais de apoio 
ao salvamento aquático; operações em salvamento aquático; salvamento de afogados; procedimento com vítimas em 
afogamento. 8. Seleção, uso, cuidados e manuseio de equipamentos de proteção individual e respiratória (EPI e EPR).  
9. Primeiros socorros: obstrução respiratória, estados de choque, hemostasia, fraturas, ferimentos, queimaduras, 
assistência a parto, AVC, dispneias, crises hipo e hipertensiva, IAM e atuação em acidentes com múltiplas vítimas.               
10. Atividades operacionais do bombeiro civil. 
 
CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
1. Conhecer as atribuições do Cuidador de Crianças e Adolescentes. 2. Constituição da República Federativa do Brasil. 
3. ECA. 4. Diretrizes Nacionais para a Política de Atenção Integral à Infância e Adolescência.  5. Noções de Sistema 
Único da Assistência Social - SUAS. 6. Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do adolescente. 7. Atenção à 
criança e ao adolescente abrigados. 8. Temas relacionados com a prevenção da violência e sua notificação.  9. Temas 
relacionados com a integração da Pessoa com Deficiência. 
 
GUARDA MUNICIPAL 
1. Município e sua organização, conforme o Manual do Prefeito (disponível no site do IBAM): posição na federação 
brasileira, conceitos e formas de autonomia municipal. Competências e sua classificação. Poderes municipais. 1.1. 
Prefeito: funções, responsabilidades, auxiliares diretos, posse, licenças, infrações e crimes. 1.2. Câmara Municipal: 
funções, membros, conceitos sobre mesa diretora, plenário, regimento interno, comissões, sessões, recesso. 1.3. 
Poder de polícia municipal: natureza, características e áreas de atuação. 1.4. Organização administrativa: conceitos 
sobre administração direta e indireta. 1.5. Patrimônio Municipal: Conceitos básicos, tipos de bens e sua classificação; 
administração patrimonial: funções. Conceitos sobre tombamento, incorporação, alienação, inventário. 1.6. Controle da 
Administração. 2. Guarda Municipal: Atos constitutivos, organização, funções, aspectos gerais de seu funcionamento e 
âmbito de atuação. 3. Conhecimentos básicos sobre o Sistema de Proteção e Defesa Civil: legislação, organização, 
conceitos sobre desastres, calamidades, situações de emergência, anormalidade e outros afins.  Competências e 
atuação dos Municípios na área de proteção e defesa civil. 4. Atos administrativos: classificação, conceito e utilização 
dos seguintes atos: apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular, declaração, decreto, despacho, edital, 
exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, regimento, 
regulamento, resolução. 5. Estatuto da Criança e do Adolescente: 5.1. Disposições preliminares, direitos fundamentais. 
Prevenção, medidas de proteção. 5.2. Prática de ato infracional, medidas sócio-educativas, Conselho Tutelar. 5.3. 
Crimes e infrações Administrativas. 6. Estatuto do Idoso: 6.1. Disposições preliminares, direitos fundamentais; medidas 
de proteção. 6.2. Infrações administrativas. 6.3. Crimes. 7. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4.1. Definições e 
conceitos, igualdade e não discriminação; atendimento prioritário; direitos fundamentais. 4.2. Crimes e infrações 
administrativas. 8. Crimes contra a administração pública praticados por funcionário público (arts. 312 a 327) e por 
particular (artigos 328 a 337) contra a Administração em geral, previstos no Código Penal. 
 
MEDIADOR EDUCACIONAL 
1. Atribuições do Mediador Educacional. 2. Educação Inclusiva. 3. Atendimento Educacional Especializado. 4. Salas 
multifuncionais. 5. Currículo na perspectiva da Inclusão/currículo adaptado. 6. Comunicação alternativa. 7. Tecnologia 
assistiva. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
1. Teoria de Aprendizagem. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 
4. Desenvolvimento da criança (cognitivo, afetivo, motor e perceptivo). 5. Avaliação. 6. Planejamento. 7. Educação na 
Constituição. 8. Prática pedagógica e o processo de construção do conhecimento: interdisciplinaridade e projetos.                  
9. Democratização da Escola Pública. 10. Novas tendências e competências. 11. Projeto Político Pedagógico. 12. ECA 
- Estatuto da Criança e do Adolescente. 13. História da Educação Especial. 14. Atendimento educacional as pessoas 
com deficiência. 15. Política Nacional de Educação Especial. 16. Educação Especial das primeiras concepções até a 
atualidade. 17. Bullying. 18. Plano Nacional de Educação. 19. Educação Inclusiva. 20. Lei Brasileira de inclusão. 
 
SEGURANÇA 
1.  Município de Vassouras. 1.1. Informações sobre população, área, limites municipais, dados históricos, econômicos 
e geográficos conforme o IBGE e a página da Prefeitura. 2. Município e sua organização, conforme o Manual do 
Prefeito (disponível no site do IBAM): posição na federação brasileira, conceitos e formas de autonomia municipal. 
Competências e sua classificação. Poderes municipais. 2.1. Prefeito: funções, responsabilidades, auxiliares diretos, 
posse, licenças, infrações e crimes. 2.2. Câmara Municipal: funções, membros, conceitos sobre mesa diretora, 
plenário, regimento interno, comissões, sessões, recesso. 2.3. Controle da Administração. 3. Conhecimentos básicos 
sobre a política de assistência social: 3.1. Objetivos e organização conforme a legislação em vigor: proteção social, 
vigilância socioassistencial, defesa de direitos.  SUAS (Sistema Único de Assistência Social):  estrutura, órgãos e 
membros do sistema, características do modelo, aspectos estruturantes. 3.2. Entes federativos participantes e suas 
atribuições. Papel dos municípios. Organizações da sociedade civil e outras entidades: habilitação e formas de 
atuação. 3.3. Ações e serviços: Atendimento, proteção básica e proteção especial, benefícios. Unidades de assistência 
social: CRAS, CREAS, Centro POP, Centro dia, unidades de acolhimento. e suas características básicas.. 3.4. 
Diretrizes e unidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Orientações para acolhimento de crianças e 
adolescentes em situação de rua. Plano individual de Atendimento de crianças e adolescentes. 3.5. Conceitos básicos 
sobre tipos de serviços de acolhimento (Abrigos Institucionais, Casas-Lares, Famílias Acolhedoras e Repúblicas) e 
glossário de termos técnicos de atendimento. 3.6. Casa Lar Hélia Leite dos Santos Gonçalves: Finalidades, normas de 
funcionamento e outros aspectos constantes de seu Regimento Interno. 4. Estatuto da Criança e do Adolescente: 
Direitos Fundamentais, Prevenção, Política de Atendimento, Medidas de proteção, Medidas Pertinentes aos pais e 
responsáveis, Conselho Tutelar. Atuação municipal na atenção a criança e ao adolescente segundo a Lei Orgânica do 
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Município. Conselho e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 5. Orientações sobre segurança do trabalho e 
prevenção de acidentes. Regras básicas de primeiros socorros. Prevenção e combate a princípios de incêndio. 
Combustão: classificação, produtos, pontos notáveis. Manutenção de equipamentos. 6. Atos administrativos: 
classificação, conceito e utilização dos seguintes atos: apostila, ata, atestado, alvará, aviso, carta, certidão, circular, 
declaração, decreto, despacho, edital, exposição de motivos, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, 
parecer, portaria, relatório, regimento, regulamento, resolução. 7. Crimes contra a administração pública praticados por 
funcionário público (arts. 312 a 327) e por particular (artigos 328 a 337) contra a Administração em geral previstos no 
Código Penal Legislação sobre Política de Assistência Social no site da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 
Estatuto da Criança e do Adolescente Código Penal. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Fundamentos do exercício da Enfermagem; Administração em Enfermagem; Código de Ética e Deontologia dos 
profissionais de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Políticas e Programas Nacionais do SUS 
(engloba programa nacional de imunizações, DST, hepatites e AIDS, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes, 
doenças crônicas); Política Nacional de Segurança do Paciente; Infecções relacionadas à Assistência à Saúde; Saúde 
do trabalhador em Enfermagem; Enfermagem em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente; Cuidados de 
Enfermagem ao recém-nato normal e de risco; Pré-natal, parto, puerpério, aborto, agravos por violência sexual; 
Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso: Cuidados de Enfermagem ao indivíduo com distúrbios clínico e cirúrgicos 
(pré, trans e pós operatório); Feridas e curativos. Emergência clínica e cirúrgica e assistência de Enfermagem; Cuidado 
ao Paciente Crítico; Ações de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; Biossegurança; Processo 
de esterilização; Legislação do SUS (Lei 8080 e 8142); Administração de medicamentos; Noções de Farmacologia. 1. 
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e regulamentação. Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - 
Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006; Diretrizes 
para a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participação e Controle Social; 
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, 
Avaliação e Auditoria; Participação e Controle Social; Níveis de atenção à saúde; Promoção de Saúde; Vigilância em 
Saúde. Constituição Federal de 1988 e suas alterações (Seção II Da Saúde). Lei Federal nº 8.080 de 19/09/90 e Lei 
Federal nº 8.142 de 28/12/90. 2. Política Nacional de Atenção Básica. 1. Fundamentos 2. Das responsabilidades. 3. Do 
processo de trabalho das equipes de atenção básica. 4. Das especificidades da Estratégia da Saúde da Família. 5. Do 
processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. 3. Da avaliação da qualidade do trabalho das equipes de 
saúde da família. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
1. Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios de contabilidade. Patrimônio: Conceito, 
Formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações Patrimoniais. Escrituração e 
Lançamentos Contábeis: métodos e elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das 
Contas Patrimoniais. Valorização e avaliação dos estoques: sistemas de controle contábil dos estoques, valorização 
dos estoques, inventário físico e controle. Procedimentos contábeis específicos: disponibilidades, provisão para 
devedores duvidosos, duplicatas descontadas, provisão para desvalorização dos estoques, ativo imobilizado, 
depreciação de bens, amortizações, patrimônio líquido, despesas pagas antecipadamente, Investimentos Permanentes 
– métodos de avaliação, Operações com mercadorias, fatos que modificam compra e vendas de mercadorias. 
Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração 
do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação.  
2. Administração Financeira e Orçamento: Conceito, Noções Gerais, Campo de Atuação. Orçamento Público: 
conceito, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Tipos de 
Orçamento. Orçamento-Programa: conceito, finalidade e objetivos. Instrumentos de Planejamento Governamental: 
Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Receita Pública: Conceito, 
Classificações, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Receita. Divida 
Ativa. Despesa Pública: Conceito e classificações. Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação 
Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício 
Anteriores. Dívida Pública. Lei de Responsabilidade Fiscal:Introdução; Receita Corrente Líquida; disposição sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentária; Lei Orçamentária Anual; Execução Orçamentária; Receita Pública; Despesa Pública; 
Transferências Voluntárias; Dívida e Endividamento; Reserva de Contingência; Contingenciamento de Dotações; 
Gestão Patrimonial; Transparência, Controle e Fiscalização; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Relatório 
da Gestão Fiscal.  
3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil, Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, 
Custos e Compensado. Variações Patrimoniais. Escrituração dos principais fatos da administração pública: 
arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa, realização das despesas 
correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, inscrição de 
dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens por doações recebidas, reconhecimento da valorização de 
bens, baixa por cancelamento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, diminuição de dívidas por baixa da taxa 
cambial, registro da depreciação acumulada de bens móveis e imóveis, registro da correção monetária cambial, 
restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e consignações em folha de 
pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Procedimentos contábeis orçamentários (PCO): 
reconhecimento da receita e da despesa orçamentária, procedimentos contábeis referentes à receita e à despesa 
orçamentária, Controle da execução da despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, 
suprimentos de fundos. Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP). Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP): conceito e estrutura. Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da STN e estrutura atualizada Lei nº 4.320/64): Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, análise e técnica de elaboração. Bens Públicos: conceito, classificações e 
inventário. NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP. 
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 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 
NÚCLEOS COMUNS 
 
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos (verbais e não verbais); características de 
textos descritivos, narrativos e dissertativos. 2. Aspectos morfológicos e semânticos das palavras: sentido e emprego 
dos vocábulos; tempos e modos do verbo; linguagem figurada; reconhecimento das classes gramaticais; mecanismos 
de flexão dos nomes e dos verbos. 3.Processos de constituição dos enunciados: coordenação e subordinação; 
concordâncias verbal e nominal. 4. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.  
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números 
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e 
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. 
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes. 
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma, subtração, multiplicação e 
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e 
proporção. Divisão proporcional. 8. Regra de três simples e composta, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. 
Acréscimos e descontos percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de 
comprimento, superfície, capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-
dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 
13. Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das Raízes 14. Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: 
triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, 
colunas e setores. Análise e interpretação básicas. 
 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
MERENDEIRA 
1. Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de 
maneira geral. 2. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e 
distribuição de refeições e alimentos. 3. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos.                      
4. Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. 5. Conhecimentos básicos sobre composição nutricional 
dos alimentos. 
 
MOTORISTA 
1. Legislação Brasileira de Trânsito / CTB (Lei 9.503). 2. Conhecimentos sobre funcionamento, pequenos reparos e 
manutenção preventiva dos seguintes sistemas e componentes de veículos automotores: motores veiculares de 
combustão interna ciclos Otto (álcool e gasolina) e diesel e sistemas de suspensão, freios, direção, transmissão e 
elétrico. 3. Conceitos, métodos e técnicas de prevenção de acidentes de trânsito e direção defensiva. 
 
PORTEIRO 
1. Estatuto da Criança e do Adolescente (e suas alterações), 2. ECA. 3. LDB. 4. Atribuição do Porteiro (Inspetor de 
Alunos). 5. Estrutura Funcional da Escola. 6. A escola e a Comunidade. 7. Violência. 8. Ética. 9. Disciplina.                     
10. Consciência e liberdade. 11. Senso comum e bom senso. 11. Responsabilidade. Dever e liberdade. 12 LBI. 
 
VIGIA 
1. Município de Vassouras. 1.1. Informações sobre população, área, limites municipais, dados econômicos e 
geográficos conforme o IBGE e a página da Prefeitura.  1.2. Conhecimentos básicos sobre administração municipal, 
segundo o Manual do Prefeito (disponível no site do IBAM):  Poderes Legislativo e Executivo. Membros, funções e 
formas de atuação da Prefeitura e Câmara. Patrimônio público municipal: classificação dos bens patrimoniais conforme 
sua destinação: dominicais, de uso comum do povo e de uso especial. 2. Vigilância: aspectos e funções, de acordo 
com o texto “Capacitação Profissional e Técnicas Operacionais para Vigilantes Autônomos” (disponível no site do 
IBAM):  2.1. Funções básicas, técnicas de vigilância preventiva, policiamento convencional e comunitário.                             
2.2. Relações humanas e cidadania, sociedade, livre arbítrio. 2.3. Conceitos sobre Direito, sociedade, livre arbítrio, 
crimes previstos no Código Penal: constrangimento ilegal, danos patrimoniais ou materiais, apropriação indébita, 
estelionato, furto, roubo, cárcere privado, prisão ilegal, lesão corporal e seus tipos, exercício ilegal da profissão e 
ameaça. 2.4. Primeiros socorros.  2.5. Incêndio: Combustão: classificação, produtos, pontos notáveis; Classes de 
incêndio, agentes extintores, métodos e procedimentos de extinção. Providências gerais em caso de incêndio.                    
2.6. Cuidados com gás e procedimentos no caso de vazamentos. 3. Noções básicas sobre atos administrativos e sua 
utilização: oficio, carta, memorando, ata, alvará, edital, decreto, lei, portaria. Relatório, regulamento, despacho. 
 
 
 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
PORTUGUÊS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em 
quadrinhos, reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras. 3. Regras gerais de concordância de 
nomes e de verbos. 4. Ortografia. 
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MATEMÁTICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números ordinais. 3. Números Naturais e Reais: operações; números 
pares e ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e Divisores: mínimo múltiplo comum; divisores; regras de 
divisibilidade por 2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000; máximo divisor comum; decomposição em fatores primos. 
5. Números Fracionários: frações equivalentes; simplificação de frações; redução ao menor denominador comum; 
operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: representação e leitura; operações.                 
7. Regra de três simples - Porcentagem: operações para uso no dia a dia; acréscimos e descontos percentuais.                      
8. Sistema Monetário Brasileiro. 9. Sistema de Medidas: unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume, 
tempo e massa; múltiplos e submúltiplos; operações para uso no dia a dia. 10. Geometria Plana: Ângulos. Principais 
figuras planas Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros. 
 
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1. Manutenção em geral de prédios públicos. 2. Noções básicas (Elétrica. Hidráulica. Alvenaria. Revestimentos. 
Pintura. Ferragens e fechaduras. Louças e metais). 3. Manutenção externa preferencialmente (Ruas. Praças. Jardins. 
Canteiros. Ferramental básico). 4. Segurança do Trabalho. Equipamentos de segurança - EPI (Equipamentos de 
proteção individual e coletiva. Cuidados e precauções com ferramentas manuais e elétricas). Noções básicas de uso. 
5. Prevenção contra incêndio e pânico. Noções básicas: Equipamentos de combate a incêndio; Tipos e utilização de 
extintores. 6. Serviços de apoio de escritório e outros externos como colaborador junto aos profissionais relacionados. 
7. Meio ambiente e reciclagem de produtos e materiais; Coleta seletiva e Separação de lixo. Resíduos. Classificação. 
Simbologia. Descartes de materiais diversos. 8. Outras atividades afins. 9. Conservação do ambiente de trabalho.                
10. Copa e cozinha: manuseio de alimentos e preparo de pequenas refeições e limpeza e guarda de mantimentos e 
utensílios. 11. Higiene, Limpeza: Princípios Básicos. Condutas e Aspectos gerais de higiene e limpeza; Lavagem das 
mãos. Necessidade de higienização nos prédios da Prefeitura, inclusive Escolas, Postos de Saúde, Creches e outros; 
Categorias de higienização; Higienização de superfícies; Tipos de higienização e limpeza; Técnica dos dois baldes; 
Operações de Limpeza; Higienização de utensílios; Higiene pessoal e do ambiente. Limpeza e guarda de materiais. 
Utensílios e materiais utilizados. 12. Outros assuntos – Prática do dia a dia. 
 


