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ANEXO III –  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Ortografia. Sinais de pontuação. Divisão silábica. 
Acentuação gráfica. Concordância nominal e verbal. Singular e Plural. Sinônimos e Antônimos. Substantivo 
Próprio e Comum. Adjetivo. Pronomes. Verbos. Tempos do Verbo. Frase e oração. Sujeito. Concordância verbal 
e nominal. Elaboração de bilhetes. 

 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Números Decimais. Porcentagem. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. 
Adição e subtração, multiplicação e divisão. Resolução de situações-problema. Conceito de metade, dobro e 
triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior e menor, largo e 
estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Noções básicas de medidas: comprimento, 
valor, tempo e massa. Figuras geométricas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de Fundão/ES. Noções gerais 
sobre a vida econômica, social, política e cultural. Informações atuais de ampla divulgação na imprensa sobre 
esses aspectos no Estado do Espírito Santo. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde. Ética no 
trabalho. 

 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO  

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção 
narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de Palavras. 
Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, 
Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, 
Crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros 
vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações: 
coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase. 
Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e 
conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de 
construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: Antítese, Eufemismo e Prosopopeia. 

 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um número natural: 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números 
fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau. Resolução 
de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Regra de três simples. 
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Porcentagem. Juros. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. 
Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: 
Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. 
Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Noções de estatísticas e 
probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e chances. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Editor de texto 
(Microsoft Office 2007): Formatação de Fonte e Parágrafo; Bordas e Sombreamento; Marcadores, Numeração e 
Tabulação; Cabeçalho, Rodapé e Número de Páginas; Manipulação de Imagens e Formas; Configuração de 
página; Tabelas. Planilha eletrônica - Excel (Microsoft Office 2007): Formatação da Planilha e de Células; Criar 
cálculos utilizando as quatro operações; Formatar dados através da Formatação Condicional; Representar dados 
através de Gráficos. Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Regime Jurídico Único (Lei 804/1993). Lei Orgânica do Município de Fundão/ES. Política, economia, geografia 
sociedade, cultura e História de Fundão/ES. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e 
Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, 
economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações históricas.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

201 - Assistente 
Administrativo 

Serviços e rotinas de protocolo, expedição e arquivo. Classificação de documentos e 
correspondências. Correspondência oficial. Processos administrativos: formação, autuação 
e tramitação. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado. Organização 
administrativa dos serviços do Órgão Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no 
atendimento ao público, a imagem da instituição, a imagem profissional, sigilo e postura. 
Noções de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. 
Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da Constituição da República. 
Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado - da administração pública. 
Tributação e do Orçamento - das finanças públicas. Noções de Direito Administrativo: 
Princípios administrativos. Atos Administrativos. Administração pública - administração 
direta e indireta e modalidades de entidades administrativas. Licitações e contratos da 
Administração Pública (Lei 8.666/93). Ética profissional. 

202 - Cuidador de 
Educação Especial 

Cuidados essenciais com a criança: alimentação, repouso, higiene e proteção. Noções de 
puericultura. Conceitos de educar e cuidar. Gêneros literários infantis: principais autores 
brasileiros de histórias infantis. O desenvolvimento emocional, motor e físico das crianças. 
Construção da Identidade e desenvolvimento da autoestima. A Importância dos limites: 
como tratá-los. O trabalho com a pluralidade cultural na educação infantil. Conceito de 
Brinquedoteca. Noções de primeiros socorros relacionados a crianças. Tipos de recreações 
pedagógicas. Atividades recreativas: jogos e brincadeiras infantis. Ludicidade na educação 
infantil. Importância do brincar. Brinquedos e brincadeiras adequadas para cada faixa 
etária. Construção social e desenvolvimento cognitivo através da brincadeira. Função da 
música na percepção e no desenvolvimento do esquema corporal infantil. Noções de 
cuidados para crianças com necessidades educativas especiais.  

203 - Cuidador de 
Educação Infantil 

Cuidados essenciais com a criança: alimentação, repouso, higiene e proteção. Noções de 
puericultura. Conceitos de educar e cuidar. Gêneros literários infantis: principais autores 
brasileiros de histórias infantis. O desenvolvimento emocional, motor e físico das crianças. 
Construção da Identidade e desenvolvimento da autoestima. A Importância dos limites: 
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como tratá-los. O trabalho com a pluralidade cultural na educação infantil. Conceito de 
Brinquedoteca. Noções de primeiros socorros relacionados a crianças. Tipos de recreações 
pedagógicas. Atividades recreativas: jogos e brincadeiras infantis. Ludicidade na educação 
infantil. Importância do brincar. Brinquedos e brincadeiras adequadas para cada faixa 
etária. Construção social e desenvolvimento cognitivo através da brincadeira. Função da 
música na percepção e no desenvolvimento do esquema corporal infantil. Noções de 
cuidados para crianças com necessidades educativas especiais. 

204 - Educador 
Social 

Conceitos gerais: ética, redução de danos, democracia, rede social, direitos sociais, 
seguridade social, cidadania, educação em saúde, proteção social, violência social. Noções 
Básicas sobre as Relações Humanas. Declaração Universal dos Direitos Humanos; Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
Crianças e Adolescentes. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil. 
A importância da participação popular na garantia dos direitos sociais. Fundamentos éticos, 
legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias. A importância da família no 
convívio social e na proteção social da criança e do adolescente. Trabalho com grupos. A 
importância da rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política 
Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 

205 - Fiscal de 
Serviços Públicos 

Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de áreas e tabelas. Leitura de projetos e croquis. 
Conferência de medidas e cálculos de área. Vistorias. Noções de área de construção civil. 
Conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo. Instrumentos de política e 
gestão urbana. Infraestrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e 
construção civil. Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. Conhecimento 
de materiais diversos utilizados em serviços de construções, ampliações e reformas em 
imóveis. Conhecimentos gerais sobre: Fiscalização de obras para a liberação de alvarás, 
licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e 
edificações em toda área do Município.   

206 - Fiscal de 
vigilância sanitária 

Noções de saúde pública e saneamento básico. Doenças infectocontagiosas, noções 
básicas e medidas profilaxia das doenças. Vigilância e fiscalização de locais públicos e 
particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. 
Armazenagem, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos 
líquidos. Vigilância e controle sanitário de produtos de interesse da saúde. Coleta de 
amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório. Controle de vetores, 
roedores e animais peçonhentos em estabelecimentos comerciais. Ações de vigilância e 
monitoramento da água. Instauração de processos de interdições de estabelecimentos 
comerciais e autuações. 

207 - Intérprete 
de Libras 

Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva. Abordagens educacionais e 
metodológicas na educação de surdos. Parâmetros Curriculares Nacionais. Letramento na 
educação de surdos. Aspectos gerais sobre o processo de interpretação/tradução e a 
atuação do profissional intérprete de Libras. Atendimento Educacional Especializado - 
Deficiência visual (baixa visão e cegueira), alunos com surdez, deficiência intelectual, 
deficiência múltipla, surdo cegueira. Emenda 14/96; Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 10.098/94 - Estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências Lei nº 10.436/02 - 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Política Nacional 
da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008; Decreto Nº 
5.626/2005. Decreto Nº. 6571/2008 – Dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência/ ONU – Ratificada 
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pelo Decreto Nº. 6949/2009; Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação Especial Resolução – Nº CNE/CEB 
2009. 

208 - Secretário 
Escolar 

Atendimento ao público - pessoal, via telefone, digital. Comunicação social - usuário 
interno e externo. Serviços de secretaria - Cronograma de atividades do serviço de 
secretaria, Registros escolares. Noções de organização de arquivo. Correspondência 
comercial. Organização de documentos - arquivo, protocolo. Noções de Redação Oficial: 
ofícios, comunicação interna, cartas, requerimento. Relacionamento interpessoal. 
Trabalho em equipe. Boas maneiras, comportamento no ambiente de trabalho, 
organização do local de trabalho. Controle de material. Noções de Informática - Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática; Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e 
para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, compartilhamento de arquivos. 
Configurações Básicas do Windows. Microsoft Word e Excel (a partir da versão 2000). 
Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da 
versão 6.0). 

209 - Técnico em 
Contabilidade 

Princípios de contabilidade. Contabilização de atos e fatos contábeis. Estrutura conceitual 
para a elaboração e divulgação de relatório contábil - financeiro. Fatos contábeis e 
alterações no patrimônio líquido. Regimes contábeis: caixa e competência. Escrituração 
contábil: procedimentos contábeis, livros contábeis, lançamentos. Conceituação de 
receitas, ganhos, despesas, custos e perdas. Apropriação de receitas, custos dos serviços 
vendidos e despesas. Apuração do resultado, encerramento de exercício social. Elaboração 
de relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária a partir dos livros 
contábeis. Análise das demonstrações financeiras: análise vertical e horizontal e índices de 
liquidez, endividamento, lucratividade, rentabilidade e prazos médios. 

210 - Técnico em 
Edificações 

Topografia. Movimento de Terras. Locação de obras. Sondagens. Estradas: Projeto 
geométrico, drenagem, obras especiais, pontes. Princípios básicos de construção. 
Conhecimento de Estruturas Metálicas e de Concreto Armado; Fundações de Obras; 
Especificações de Redes Hidráulicas, Elétricas e Sanitárias; Drenagem de Águas Pluviais; 
Conhecimentos de Plantas Construtivas e Escala; Segurança do Trabalho. Detalhamento, 
desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações 
elétricas, hidráulicas e de esgoto. Manutenção de via permanente. Normas de Desenho 
Técnico, de Arquitetura, de Instalações e de Estrutura. Escalas.  

211 - Técnico em 
Enfermagem 

Código de Ética Profissional. Ética: Princípios Básicos De Ética. Regulamentação do Exercício 
Profissional e Relações Humanas. Introdução à Enfermagem, fundamentos e técnicas de 
Enfermagem. Ações de Atenção à Vigilância em Saúde: vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária e ambiental, vigilância à saúde do trabalhador. Assistência à criança: desidratação, 
desnutrição, verminoses, doenças transmissíveis. Assistência à mulher: gravidez, parto, 
pós-parto, amamentação, planejamento familiar, prevenção do câncer de colo e mamas. 
Ações de atenção à saúde do homem e idoso. Instruções e cuidados para a coleta de 
sangue, fezes e urina. Curativos: Potencial de contaminação, técnicas de curativos. 
Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de 
farmacoterapia. Condutas do Técnico em Enfermagem na Saúde Mental: intervenções, 
sinais e sintomas. Doenças Sexualmente Transmissíveis e prevenções. Imunização: vacinas, 
acondicionamento, cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, calendário de 
vacinação. Esterilização de Material. Saneamento Básico: Esgoto sanitário, destino do lixo. 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90. Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. Medidas de prevenção e controle de infecções. Primeiros 
socorros. Atuação do Técnico em Enfermagem nas Urgências e Emergências, 
traumatismos, fraturas, queimaduras, hemorragias, coma diabético, reanimação 
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cardiopulmonar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-operatórios. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

212 - Técnico em 
Informática 

Tecnologia de Redes Locais e Redes de Longa Distância: Topologias; cabeamento (tipos de 
cabo, utilização dos cabos, cabeamento estruturado). Equipamentos de rede (Placas, Hub, 
Switch, Roteador e Modem), Padrões e protocolos para Redes de Longa Distância. Padrões 
IEEE para Redes Locais: Ethernet – IEEE802.3, Fast Ethernet – IEEE802.3u, Gigabit Ethernet 
– IEEE802.3z. Arquitetura de protocolos TCP/IP: Protocolo de rede IP, Protocolo de 
Transporte TCP e UDP, Serviços de Aplicação. DNS, SMTP, POP3, FTP, Telnet, HTTP. 
Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de computadores. Hardware - 
Tipos de Computadores. Estrutura dos Micros Padrão PC: Processador (CPU). Memória: 
RAM, Cache, ROM. Memória de Massa (secundária): Tipos de Meios de Armazenamento. 
Princípios Básicos de Armazenamento de Dados: Formatação, Sistema FAT, 
Particionamento, Boot. Dispositivos de Entrada e Saída (inclusive conectores). Softwares - 
Software Básico: Conceitos Básicos, Funções, Características e Estrutura de um Sistema 
Operacional. Microsoft Windows 2000 e XP: Instalação e Manutenção do Windows; 
Instalação de Periféricos no Windows (Plug-and-Play ou não). Instalação de Programas no 
Windows: Requisitos de Sistema, Programas Comerciais, Shareware e Freeware, Licenças 
de Software, Versões e Registro de Software. Configuração (Painel de Controle). 
Gerenciador de Arquivos (Windows Explorer). Utilitários: Softwares para Recuperação de 
Dados, Compactadores, Antivírus, Desfragmentadores de Disco, Softwares de Backup. 
Administração de servidores, servidor proxy, servidor de email, gerenciamento de rede 
distribuída, firewall e mascaramento. Aplicativos (MS Office 2003) - Processadores de 
Texto: Barra de menu e barra de ferramentas. Edição de texto. Formatação a nível de 
caractere, parágrafo e documento. Outros Recursos: tabelas, estilos, índices, notas de 
rodapé e figuras. Planilhas Eletrônicas: Barra de menu e barra de ferramentas, Pasta e 
Planilhas, Formatos de Células, Fórmulas, Funções e Gráficos. Banco de Dados: Conceitos 
Básicos e Funcionamento, Barra de menu e barra de ferramentas, Tabelas, Formulários, 
Consultas e Relatórios. Linguagens de Programação: Linguagem de Baixo Nível, Linguagem 
de Alto Nível. Interpretadores e Compiladores. Conceitos Básicos de Internet e Intranet. 
Segurança em rede de computadores. 

213 - Técnico em 
Laboratório 

Esterilização: conceitos, utilização, métodos e equipamentos. Amostras: coleta, 
procedimentos e cuidados na obtenção, conservação, transporte, armazenamento, 
descarte, processamento de amostras. Nomenclatura e identificação de vidraria e objetos 
de uso rotineiro em laboratórios. Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, 
montagem, limpeza e calibração de equipamentos, instrumentos e vidrarias de uso 
rotineiro em laboratórios. Normas e procedimentos básicos de segurança em laboratório 
(biossegurança) e bioética. Preparo de soluções (diluições e porcentagem). Conceito de pH 
e tampão. Controle de qualidade laboratorial. Controle de microrganismos por agentes 
químicos e físicos. 

214 - Técnico em 
Mecânica 

Conceitos sobre normas de segurança do trabalho e uso de EPI’s. Dilatação de materiais, 
temperatura, em escala termométrica. Resistência dos materiais. Tecnologia Mecânica. 
Acoplamento mecânico – cremalheiras, redutores, polias e correias. Ensaios Mecânicos. 
Conformação Mecânica. Lubrificação. Manutenção Industrial Mecânica. Planejamento e 
controle da manutenção. Controle de vida útil de peças mecânicas. Termodinâmica. 
Sistemas de refrigeração. Máquinas Térmicas. NR11 – Transporte, movimentação, 
armazenamento e manuseio de materiais. Inspeção de materiais – quantidade e 
qualidade. Controle de estoque. Racionalização do uso de insumos. Medição e 
recebimento. Sistemas Pneumáticos. Sistemas Hidráulicos. Soldagem de Materiais. 
Leitura e interpretação de Desenhos mecânicos.  

215 - Técnico em 
Saúde Bucal 

Ética profissional. Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. 
Trabalho em equipe. Anatomia dentária. Ergonomia em saúde bucal. Educação em saúde 
bucal. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e 
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mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: 
cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles. Normas de funcionamento 
e protocolos de atendimento no setor saúde. Biossegurança de trabalho no controle de 
infecção da prática odontológica. Procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos 
usuários para o atendimento clínico (escovação supervisionada, evidenciação de placa 
bacteriana, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, utilização do flúor). Normas 
para o exercício profissional. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, 
cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de 
limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes 
odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. 

216 - Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR’s). A legislação e as normas de 
segurança no trabalho. Higiene Ocupacional: Identificação, avaliação e análise dos riscos 
ambientais. Mapa de Riscos: Riscos Químicos, Físico, Biológicos e Agentes Ergonômicos e 
Mecânicos. Acidentes do trabalho: Estatística, Causas, Consequências, Programas de 
prevenção, Comunicação e Analise de Acidentes. Avaliação e Controle dos Riscos: Proteção 
coletiva, Equipamento de Proteção individual. Conhecimentos gerais e técnicas de uso dos 
equipamentos utilizados nas mensurações dos agentes ambientais. Insalubridade e 
periculosidade. Exposição ao ruído e ao calor. Programa de proteção respiratória. 
Programa de conservação auditiva. Princípios de Prevenção e controle de riscos em 
máquinas, equipamentos e instalações. Medicina do Trabalho: Primeiros Socorros, 
fisiologia humana, doenças Ocupacionais. Noções de Epidemiologia. Noções de 
procedimentos de combate a incêndio. Riscos em Eletricidade. Equipamento de Proteção 
individual. 

 

NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROCURADOR MUNICIPAL) 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO PROCURADOR MUNICIPAL): 
 

Leitura e interpretação de texto. Mensagem central e secundária. Linguagem. Espaço, tempo e foco na ficção 
narrativa. Coerência e Coesão. Classe, Estrutura, Formação e significação de vocábulos. Estrutura de Palavras. 
Formação de Palavras. Significado de Palavras. Sintaxe. As Classes de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, 
Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes, Substantivos, Verbos, Linguagem Figurada, Pontuação, 
Crase. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo Ortográfico). Fonética e Grafema. Encontros 
vocálicos. Encontros Consonantais. Dígrafos. Separação de sílabas. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Morfossintaxe. Período: classificação. Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Orações: 
coordenadas e subordinadas, Concordância nominal, Concordância verbal. Regência verbal. Emprego da crase. 
Colocação dos pronomes átonos. Semântica. Sinônimos. Antônimos. Homônimos. Parônimos. Denotação e 
conotação. Figura de linguagem. Figura de palavras: comparação, metáfora, Metonímia, Catacrese. Figura de 
construção: Elipse, Hipérbole, Pleonasmo, Silepse. Figuras de pensamento: Antítese, Eufemismo e Prosopopeia. 

 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO PROCURADOR MUNICIPAL): 
 

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Múltiplos e divisores de um número natural: 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com números 
fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau. Resolução 
de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Regra de três simples. 
Porcentagem. Juros. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. 
Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: 
Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. 
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Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Noções de estatísticas e 
probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades e chances. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO PROCURADOR MUNICIPAL):  
 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Editor de texto 
(Microsoft Office 2007): Formatação de Fonte e Parágrafo; Bordas e Sombreamento; Marcadores, Numeração e 
Tabulação; Cabeçalho, Rodapé e Número de Páginas; Manipulação de Imagens e Formas; Configuração de 
página; Tabelas. Planilha eletrônica - Excel (Microsoft Office 2007): Formatação da Planilha e de Células; Criar 
cálculos utilizando as quatro operações; Formatar dados através da Formatação Condicional; Representar dados 
através de Gráficos. Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO PROCURADOR MUNICIPAL):  
 

Regime Jurídico Único (Lei 804/1993). Lei Orgânica do Município de Fundão/ES. Estatuto dos servidores do 
Município de Fundão/ES. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História de Fundão/ES. Assuntos de 
interesse geral nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, amplamente divulgados na imprensa. Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e 
suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

301 - 
Administrador 

Conceitos e princípios da Administração. Processo administrativo. Competências do 
administrador. Instrumentos e metodologias organizacionais. Comportamento 
organizacional. Balanced Score Card. Administração de Recursos Humanos: Estratégias de 
RH, Relações com Empregados, Equipes, Liderança. Gerenciamento de Desempenho, 
Remuneração e Benefícios, Motivação, Desenvolvimento de RH, Educação corporativa. 
Organizações de Aprendizagem. Gestão de conflitos. Cultura Organizacional. Ética. Gestão 
do Relacionamento com Usuário. Responsabilidade Socioambiental. Sistemas de 
Informação Gerencial. Administração da Produção e Materiais. Planejamento e Controle 
da Produção. Gestão da Qualidade. Administração Financeira e Orçamentária. Risco e 
Retorno. Alavancagem e Endividamento. Planejamento Financeiro e Orçamentário. 
Contabilidade Gerencial. Estratégia Empresarial. Planejamento Estratégico Empresarial. 
Estrutura organizacional. Condicionantes da estrutura organizacional. Sustentabilidade. 
Contabilidade pública: orçamento público. Princípios orçamentários. Receita e Despesa 
Pública. Licitações. Empenho de Despesa. Adiantamento. Plano de contas. Administração 
de projetos públicos: Projetos estratégicos. Estudo de mercado. Técnicas de análise e 
previsão de mercado. Formas de administração pública: patrimonialista, burocrática, 
gerencial. Evolução da Administração Pública no Brasil: reformas administrativas: 
dimensões estruturais, principais características. Noções de estatística. Redação oficial: 
aspectos gerais; características fundamentais; padrões; emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento; ofícios; memorandos; portarias; documentos normativos; 
ordem de serviço; requerimentos; pareceres e outras correspondências. 

302 - Analista 
Administrativo 
Financeiro 

Princípios Fundamentais da Contabilidade. Estrutura da Administração Pública. A 
Contabilidade Pública e o Campo de sua Aplicação. Orçamento Público: Visão geral do 
processo de alocação de recursos no Brasil. Princípios orçamentários. Classificação do 
orçamento. Tipos de orçamento, princípios orçamentários e aspectos do orçamento. 
Conteúdo e forma dos instrumentos orçamentários. Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Público. Sistemas de Contas. O Patrimônio na Administração Pública. 
Inventário na Administração Pública. Créditos Adicionais e Sua Vigência, Sistema e 
Planejamento Público. Programação e Execução Financeira, Receitas e Despesas Públicas. 
Escrituração na Administração Pública, Demonstração Contábeis Públicas e Sua Análise e 
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Interpretação (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
Demonstração do Resultado Econômico), Consolidação das Demonstrações Contábeis 
Públicas, Noções de Licitações e Contratos na Administração Pública. Responsabilidade na 
Gestão Fiscal, Disponibilidades – Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber, estoques, 
Ativos Especiais e Despesas Antecipadas, Realizável a Longo Prazo (Não Circulante), 
Instrumentos Financeiros, Ativo Imobilizado, Ativos Intangíveis, Ativo Diferido, Passivo 
Exigível – Conceitos Gerais e Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores, Obrigações 
Fiscais e Outras Obrigações, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
Patrimônio Líquido, Reavaliação, Demonstração do Resultado do Exercício, Despesas e 
Outros Resultados Operacionais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Consolidação das 
Demonstrações Contábeis, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Análise dos Balanços, 
Análise da Liquidez e do Endividamento, Análise da Rotatividade, Análise da Rentabilidade, 
Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço Patrimonial, Depreciação e 
Exaustão. Código de Ética Profissional do Contabilista Código Tributário Municipal - e suas 
alterações vigentes. LEI Nº 5.172/66 – e suas alterações vigentes. Lei 8.666/93 – e suas 
alterações vigentes. Lei de Responsabilidade Fiscal - (LC nº 101/2000) – e suas alterações 
vigentes. 

303 - Analista de 
Gestão Pública 
Programas 
Governamentais – 
Ciências Humanas 
e Sociais 

O espaço público brasileiro. Conceitos de Estado, sociedade e mercado. Origem do Estado 
e da Administração Pública moderna. Modelos de gestão pública: patrimonialista, 
burocrático e gerencial. Avaliações de Políticas Públicas e Programas Governamentais. 
Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos. Instrumentos de 
financiamento do setor público e Parcerias Público-Privado. Gestão de projetos de 
promoção social e de cidadania. Órgãos colegiados. Elaboração, acompanhamento e 
avaliação de Projetos e Cursos. Relações interpessoais; liderança; comunicação; 
negociação na gestão; trabalho em equipe; dinâmica de grupo; negociação de conflitos. 
Elaboração de Projetos de Intervenção: diagnóstico, estabelecimento de objetivos, metas, 
seleção de metodologia, técnicas e instrumentos e avaliação. Organização e condução de 
reuniões; estudo de casos; visitas; entrevistas. Responsabilidade Socioambiental. Relação 
pais, filhos e comunidade; diversidade cultural; relações de gênero; terceira idade e idosos; 
estereótipos e preconceitos sociais. 

304 - Analista de 
Gestão Pública 
Programas 
Governamentais – 
Pedagogia 

A educação como processo de construção histórica. A constituição histórica da escola 
pública brasileira. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: 
princípios, fins e organização da Educação Nacional. Relação escola-sociedade. Sociologia 
da educação. Psicologia da educação - teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. A 
constituição da personalidade do indivíduo e suas relações com a educação. O papel dos 
vínculos afetivos na aprendizagem. Teorias pedagógicas - teorias educacionais. 
Planejamento educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. Avaliação 
educacional - a avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. As 
políticas educacionais, os programas do governo federal para o desenvolvimento da 
educação pública brasileira. A organização e a estrutura dos sistemas de ensino no brasil. 
As inovações tecnológicas e sua utilização no processo de ensino-aprendizagem. Avaliação 
da aprendizagem. o processo ação-reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho 
pedagógico. A pesquisa qualitativa e o trabalho educativo. Elaboração, acompanhamento 
e avaliação de Projetos e Cursos. Relações interpessoais; liderança; comunicação; 
negociação na gestão; trabalho em equipe; dinâmica de grupo; negociação de conflitos. 

305 - Analista de 
Gestão Pública 
Programas 
Governamentais – 
Serviço Social 

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço 
social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-
políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e 
multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. Serviço Social no Processo de 
reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço 
social:  Elaboração, acompanhamento e avaliação de Projetos e Cursos. Processo de 
trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Indicadores Sociais. 
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Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. 
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social). Código de Ética Profissional do Assistente Social. Relações 
interpessoais; liderança; comunicação; negociação na gestão; trabalho em equipe; 
dinâmica de grupo; negociação de conflitos. Elaboração de Projetos de Intervenção: 
diagnóstico, estabelecimento de objetivos, metas, seleção de metodologia, técnicas e 
instrumentos e avaliação. Organização e condução de reuniões; estudo de casos; visitas; 
entrevistas. Responsabilidade Socioambiental. Relação pais, filhos e comunidade; 
diversidade cultural; relações de gênero; terceira idade e idosos; estereótipos e 
preconceitos sociais. 

306 - Analista de 
Recursos 
Humanos 

Gestão de Pessoas; Recrutamento, Seleção e Alocação; Remuneração e Treinamento; 
Gestão por Competências e os Subsistemas de Gestão de Recursos Humanos na Área 
Pública. Administração de Recursos Humanos: Fundamentos básicos e Sistemas de 
Recursos Humanos. Administração de Cargos e Salários: Salários e Motivação; Análise de 
Cargos: coleta de dados, descrição e especificação; Avaliação; Pesquisa salarial; 
Planejamento de Carreiras. Avaliação de Desempenho e produtividade; Estratégias para 
implantação de avaliação de desempenho; Instrumentos de avaliação de desempenho; 
Formação dos avaliadores; Resultado da avaliação de desempenho. Planejamento 
estratégico. Administração pública. Poderes administrativos. Processo administrativo. 
Improbidade administrativa. Atos administrativos. Contratos administrativos. Serviços 
Públicos. Licitação. Administração indireta. Órgãos públicos. Controle da administração 
pública. Espécies de controle. Controle jurisdicional. Controle judicial do patrimônio 
público. Regime Celetista. Redação oficial: aspectos gerais; características fundamentais; 
padrões; emprego e concordância dos pronomes de tratamento; ofícios; memorandos; 
portarias; documentos normativos; ordem de serviço; requerimentos; pareceres e outras 
correspondências. Ética Profissional. 

307 - Analista 
Jurídico 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Organização administrativa brasileira. Princípios 
fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. 
Contratos Administrativos. Processo de licitação. Concessão de serviços públicos. 
Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, 
disciplinar e de polícia. Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores 
públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade, estágio 
probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de 
cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. Decadência e 
Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo 
a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado no Brasil. 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Legislação Municipal de Fundão – ES em 
vigor.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito. Classificação. Poder Constituinte. Princípio 
Hierárquico da Norma Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Sistema Brasileiro. 
Inconstitucionalidade por omissão. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação 
Declaratória de Constitucionalidade. Princípios Fundamentais da Constituição de 1988. 
Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos 
Sociais. Organização Política − Administrativa. União. Estados Federados. Municípios. 
Distrito Federal e Territórios. Intervenção. Administração Pública. Servidores Públicos Civis. 
Organização dos Poderes: Poder Legislativo. Organização, atribuições e competência do 
Congresso, Deputados e Senado Federal. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil, 
Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Presidência da República. Atribuições. 
Responsabilidades. Ministros de Estado. Conselho da República e Conselho da Defesa 
Nacional. Poder Judiciário: Órgãos, competências e a reforma introduzida pela emenda 
45/2004. Lei Orgânica Municipal de Fundão - ES.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Parte geral 
– das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional: 
da jurisdição e da ação; dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional; 
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da competência interna. Dos sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do 
litisconsórcio; da intervenção de terceiros; da advocacia pública. Dos atos processuais: da 
forma, do tempo e do lugar dos atos processuais; da comunicação dos atos processuais; 
das nulidades; da distribuição e do registro; do valor da causa. Da tutela provisória: 
disposições gerais; da tutela de urgência; da tutela da evidência. Da formação, da 
suspensão e da extinção do processo: da formação, suspensão e extinção do processo. 
Parte especial – do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença: do 
procedimento comum; do cumprimento da sentença; dos procedimentos especiais. Do 
processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; dos 
embargos à execução; da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos 
nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais: da ordem dos processos e 
dos processos de competência originária dos tribunais; dos recursos.  
DIREITO CIVIL: Das Pessoas – pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito 
público, do domicílio; Das Diferentes Classes de Bens; Dos Fatos Jurídicos - dos negócios 
jurídicos, dos atos jurídicos lícitos, dos atos ilícitos, da prescrição e da decadência, da prova; 
Do Direito das Obrigações – das modalidades das obrigações, da transmissão das 
obrigações, do adimplemento e extinção das obrigações, do inadimplemento das 
obrigações, A propriedade em geral – da aquisição da propriedade imóvel, da Usucapião, 
da aquisição da propriedade móvel, da Usucapião; Do Direito de Família – do casamento, 
das relações de parentesco, do regime de bens entre os cônjuges, do usufruto e da 
administração dos bens de filhos menores, dos alimentos, da união estável, da tutela e da 
curatela, Do Direito da Sucessão – da sucessão em geral, da sucessão legitima, da sucessão 
testamentária, do inventário e da partilha.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito, natureza, posição e autonomia. Relações do Direito 
Tributário com outros ramos do Direito. Conceito e classificação dos tributos. Espécies 
tributárias no Código Tributário Nacional (impostos, taxas e contribuições de melhoria). 
Código Tributário Municipal de Fundão - ES. 

308 - Arquiteto 

Projeto de arquitetura: Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programação de 
necessidades físicas das atividades. Noções de Topografia e condições do terreno: relevo, 
cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. Controle 
ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Princípios e normas relacionados 
à acessibilidade arquitetônica. Gestão democrática e planejamento participativo: Relações 
do planejamento com o desenho e o projeto urbano. A paisagem, o paisagismo e o meio 
ambiente. Infraestrutura urbana. Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre 
concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura metálica. Projetos de 
reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, 
complexos poliesportivos, habitação popular. Construção e organização do canteiro de 
obras. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos: noções sobre 
impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso. 
Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD. Acuidades fundamentais da 
arquitetura, urbanismo e paisagismo. Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no 
urbanismo e paisagismo. Planejamento urbano. Rede de coleta e tratamento de esgotos. 
Estruturas: sistemas estruturais de concreto e metálicos. Fundações. Fiscalização e 
Gerenciamento: Prática profissional. Compatibilização de projetos complementares. 
Caderno de encargos. Orçamento: levantamento de quantitativos, composição de custos. 
Planejamento da obra e controle físico-financeiro. Instalações: elétricas, hidráulicas, gás, 
águas pluviais. 

309 - Arquivista 

Fundamentos de Arquivologia: princípios e teorias. Gerenciamento da informação e gestão 
de documentos aplicada aos arquivos governamentais. Diagnóstico. Arquivos correntes e 
intermediários. Protocolos. Avaliação de documentos. Tipologias documentais e suportes 
físicos: teoria e prática. Teoria e prática de arranjo em arquivos permanentes. Princípios. 
Quadros. Propostas de trabalho. Programa descritivo – instrumentos de pesquisas em 
arquivos permanentes e intermediários. Fundamentos teóricos. Guias. Inventários. 
Repertório. Políticas públicas dos arquivos permanentes: ações culturais e educativas. 
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Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos. Microfilmagem aplicada aos 
arquivos: políticas, planejamento e técnicas. Automação aplicada aos arquivos: políticas, 
planejamento e técnicas. Preservação, conservação e restauração de documentos 
arquivísticos: política, planejamento e técnicas. 

310 - Assistente 
Social 

Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. 
Tendências contemporâneas de abordagem do trabalho coletivo na saúde e na assistência 
social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e 
direitos geracionais. O Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. 
Questão social e Serviço social. Planejamento e Serviço Social. Programas, projetos, 
serviços e benefícios de Assistência Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. 
Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. 
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Legislação específica do 
Serviço Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei de Regulamentação da 
Profissão de Assistente Social e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Estatuto do 
Idoso. 

311 - Auditor 
Interno 

Fatos contábeis: conceito e classificação. Estrutura patrimonial: ativo, passivo e patrimônio 
líquido; critério de avaliação dos componentes patrimoniais. Gestão: fluxo dos recursos, 
origem e aplicação: receitas, despesas, apuração e distribuição dos resultados; exercício 
social e regime contábil; exercício financeiro e lucro real. Registro contábil das operações 
típicas de uma sociedade comercial. Operações com mercadorias. Inventário: periódico e 
permanente. Operações financeiras. Demonstrações financeiras de acordo com a Lei nº 
6.404/1976 e alterações. Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício; 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Provisões, 
participações, reservas e dividendos de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. 
Princípios e convenções contábeis. II Contabilidade Pública. Plano de contas único para os 
órgãos da Administração Direta. Registros contábeis de operações típicas em Unidades 
Orçamentárias ou Administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação). Inventário: material permanente e de consumo. Balanço e demonstrações 
das variações patrimoniais exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e alterações. III AUDITORIA NO 
SETOR PÚBLICO. Princípios, normas técnicas, procedimentos. Controle Interno e Externo: 
definição, objetivos, componentes e limitações de efetividade. Ambiente de Controle: 
integridade, ética e governança corporativa. Avaliação de controles internos; papéis de 
trabalho. Relatórios e Pareceres. Supervisão ministerial e controle interno. Tipos e formas 
de atuação do Sistema de Controle: legislação básica, tomadas e prestações de contas. 
Responsabilidades dos dirigentes e demais usuários de recursos públicos. Julgamento e 
penalidades aos responsáveis pelos recursos públicos. Tópicos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no 
processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites para a dívida; e 
mecanismos de transparência fiscal. IV ORÇAMENTO PÚBLICO E FINANÇAS. Orçamento 
Público: elaboração, acompanhamento e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, 
extraordinários, ilimitados e suplementares. Plano Plurianual. Projeto de Lei Orçamentária 
Anual: elaboração, acompanhamento e aprovação. Princípios orçamentários. Diretrizes 
orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do Orçamento 
Público. Normas legais aplicáveis ao Orçamento Público. Receita pública: categorias, 
fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios, Suprimento de fundos, 
Restos a Pagar, Despesas de exercícios anteriores. A conta única do Tesouro. Ética 
profissional. Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, 
impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da 
Informação. Sistemas Operacionais Microsoft Windows XP e Windows 7 e Windows 8. 
Aplicativos do Microsoft Office 2010. Navegador Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 
Chrome. 
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312 - Contador 

Fundamentos de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios 
contábeis. Patrimônio Público. Execução orçamentária: fases da receita - previsão, 
lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação, 
empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Dívida Pública e Dívida Ativa. 
Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e 
escrituração. Balanço Patrimonial. Demonstração dos lucros e Prejuízos acumulados. 
Demonstração do resultado do exercício. Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração 
do valor adicionado. Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: origem, 
conceito, campo de aplicação e legislação. Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Ciclo orçamentário. 
Créditos adicionais. Princípios orçamentários. Sistemas contábeis aplicados ao setor 
público e o plano de contas. Controle interno e externo da administração pública: conceito 
de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder 
Legislativo. Lei Complementar Federal no 101/2000 e suas alterações posteriores - Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei de 
Licitações. Lei Federal nº 10.520/2002 - Institui no âmbito da Administração Pública a 
modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional. 

313 – Enfermeiro 
30h 

Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico. 
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de 
medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de 
medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho, sigilo 
profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. 
Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação 
compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Política Nacional da saúde do homem 
e da mulher. Assistência de enfermagem ao cliente adulto e idoso portador de afecção 
cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica, hematológica e 
genito-urinária. Epidemiologia. Doenças infecciosas e Parasitárias. Enfermagem Hospitalar: 
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, 
esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, 
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, 
fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, 
acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento 
e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, 
patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Sistema Único 
de Saúde (Lei n. 8080/1990 e 8142/1990). Biossegurança. Atualidades em Enfermagem. 

314 – Enfermeiro 
40h 

Fundamentos da Prática de Enfermagem: Sinais Vitais; Avaliação de Saúde e Exame Físico. 
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de 
medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de 
medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de Trabalho, sigilo 
profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. 
Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação 
compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Política Nacional da saúde do homem 
e da mulher. Assistência de enfermagem ao cliente adulto e idoso portador de afecção 
cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica, hematológica e 
genito-urinária. Epidemiologia. Doenças infecciosas e Parasitárias. Enfermagem Hospitalar: 
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, 
esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, 
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, 
fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, 
acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. Pediatria: Crescimento 
e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, 
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patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Sistema Único 
de Saúde (Lei n. 8080/1990 e 8142/1990). Biossegurança. Atualidades em Enfermagem. 
Política nacional de atenção básica (PINAB). 

315 - Engenheiro 
Civil 

Planejamento de obras de construção civil: Engenharia de custos, orçamento, composição 
de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação de 
materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Projeto e 
execução de obras de construção civil: Topografia, terraplanagem, locação da obra, 
sondagem, instalações provisórias, planejamento de canteiros de obras, proteção e 
segurança, depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. 
Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto, 
forma, armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico: 
controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
materiais cerâmicos, vidro, etc.). Controle de execução de obras e serviços. Argamassas. 
Instalações prediais. Alvenaria e revestimentos. Esquadrias. Cobertura. Pisos. 
Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaio de recebimento da obra. 
Materiais para construção civil: Aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland. Concreto: 
dosagem, tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e 
Vernizes. Mecânica dos solos: Origem e formação, índices físicos, caracterização e 
propriedades, pressões, prospecção geotérmica, permeabilidade dos solos, percolação dos 
solos, compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques, resistência 
ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra. Estruturas de arrimo. Estabilidade de 
taludes. Estabilidade das fundações superficiais e profundas. Noções de barragens e 
açudes. Resistência dos materiais: deformações, teoria da elasticidade, análise de tensões, 
tensões principais, flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento e flambagem. 
Análise estrutural: esforços em uma seção: esforço normal, cortante torção e momento 
fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudo das 
estruturas isostáticas. Esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e 
movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas. Método dos esforços, 
métodos dos deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em estruturas 
hiperestáticas. Concreto armado: características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos 
de aço para concreto armado, fabricação do aço características mecânicas, estados limites, 
aderência, ancoragem e emendas em barra de aço. Estruturas Metálicas: Características 
mecânicas, cálculo e verificação de barras submetidas à tração simples, compressão 
simples e flexão simples. Estruturas de Madeira: Características mecânicas, 
dimensionamento a tração, dimensionamento à compressão. Instalações prediais: 
elétricas, hidráulicas, esgoto sanitário, telefonia e instalações especiais (proteção e 
vigilância, gás, ar comprimento, vácuo e água quente). Hidráulica aplicada e hidrologia: 
saneamento básico, tratamento de água e esgoto, o ciclo hidrológico, precipitação, 
infiltração, evaporação, previsão, propagação e controle de enchentes e inundações. 
Engenharia pública: fiscalização; acompanhamento de aplicação de recursos (medições 
emissão de fatura, etc). Documentação da obra: diário e documentos de legalização. 
Noções de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamento para obras de 
construção civil. Índice de atualização de custos na construção civil. 

316 - 
Fisioterapeuta 

Ética profissional. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Métodos 
e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função 
muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e 
treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia 
superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, 
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos 
nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; 
pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e 
reabilitadora. 
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317 - 
Fonoaudiólogo 

Audição – Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. Avaliação e diagnóstico 
audiológico. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da audição, reabilitação e 
prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e implante coclear. Reabilitação 
vestibular. Triagem auditiva neonatal. Perda auditiva induzida por ruído. Linguagem – 
Linguagem oral e escrita. Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões 
cerebrais. Atuação relacionada à terceira idade. Voz – Anatomia e fisiologia do aparelho 
fonador. Distúrbio da voz. Fisiologia das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de vida. 
Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Motricidade Orofacial – Anatomia e fisiologia 
do sistema estomatognático. Desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais. 
Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial. Disfunções da articulação 
temporomandibular e dor orofacial, Estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de 
boca, fissuras lábiopalatinas. Alterações de fala músculo esqueléticas. Disfagia - Anatomia 
da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da deglutição. 
Avaliação nas disfagias e tratamento das disfagias. Fonoaudiologia Educacional – Políticas 
públicas federais na educação – Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Políticas de atendimento educacional especializado. Aquisição da leitura, escrita 
e alfabetização. Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à 
aprendizagem. Atuação fonoaudiológica na educação. Saúde Coletiva – Diretrizes e 
Princípios do Sistema Único de Saúde. 

318 - Médico 40h 

Interpretação de sinais e sintomas. O uso e a interpretação de dados laboratoriais. Políticas 
de descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e 
endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínica-
cirúrgica do paciente da urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada). 
Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação compulsória. Cuidados gerais com 
o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias 
cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
pneumonias. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais 
inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica. Reações adversas a drogas. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas. Legislação do Sistema Único de Saúde. Código de Ética Médica. 

319 - Médico 
Ginecologista 
Obstetra 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia 
menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. 
Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em 
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 
Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na 
mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas 
e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências 
ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções 
dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. 
Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções 
sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. 
Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. 
Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. 
Endocrinologia do ciclo gravídico puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. 
Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do 
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ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. 
Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos 
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. 
Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença 
hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença 
hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. 
Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos 
Médicolegais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-
natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias 
obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o 
concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. 
Aspectos éticolegais da prática obstétrica. 

320 - Médico 
Pediatra 

Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico, especializado em pediatria, de acordo 
com as normas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de Residência Médica. 
As atribuições do médico pediatra incluem consultas e atendimentos médicos a crianças 
no tratamento e prevenção de doenças em Pronto Atendimento e Ambulatórios; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, 
efetuar perícias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da 
área médica. A assistência médica prestada pelo médico pediatra compreende a assistência 
médica integral à criança que se estende desde os atendimentos básicos até avaliações 
diagnósticas e terapêuticos complexas. 

321 - Médico 
Plantonista 12h 

Interpretação de sinais e sintomas. O uso e a interpretação de dados laboratoriais. Políticas 
de descentralização e atenção primária à saúde. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas e 
endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas e infecto-contagiosas. Avaliação clínica-
cirúrgica do paciente da urgência (abdome agudo, apendicite, úlcera perfurada). 
Tratamento inicial do queimado. Doenças de notificação compulsória. Cuidados gerais com 
o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias 
cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
pneumonias. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais 
inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica. Reações adversas a drogas. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências clínicas. Legislação do Sistema Único de Saúde. Código de Ética Médica. 

322 - Médico 
Veterinário 

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 
interesse na produção de alimentos. Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle. 
Doenças de notificação obrigatória. Epidemiologia Geral. Vigilância Epidemiológica. 
Desenvolvimento de programas sanitários. Inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de 
controle. Métodos de amostragem e análise. Produtos de origem animal. Produtos de 
alimentação animal. Fiscalização de produtos de uso veterinário. Soros, vacinas e antígenos 
(biológicos). Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos. Controle da produção de 
soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, 
peste suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para 
produtos injetáveis. Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos 
para animais. Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para 
animais. Noções básicas de biossegurança. Vigilância Ambiental. Zoonoses e Saúde pública. 
Doenças transmitidas por alimentos. Identidade e qualidade de alimentos. Legislação 
(Federal e Estadual) no julgamento tecnológico e sanitário: Classificação e funcionamento 
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dos estabelecimentos.  Inspeção de produtos de origem animal. Produtos veterinários; 
Programas sanitários básicos. Ética e Legislação profissional. 

323 - Nutricionista 

Formação, legislação e ética no exercício profissional. Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional. Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das 
recomendações dietéticas. Promoção da alimentação saudável. Avaliação nutricional, 
necessidades e recomendações nutricionais na gestação, infância e adolescência. 
Amamentação e alimentação complementar no primeiro ano de vida. Diagnóstico, 
tratamento e prevenção da obesidade e carências nutricionais na infância e adolescência. 
Métodos e técnicas de avaliação nutricional em adultos e idosos. Cuidado Nutricional de 
adultos e idosos. Fisiopatologia e Dietoterapia nas doenças renais, dislipidemias, diabetes 
mellitus, obesidade, hipertensão arterial, afecções do trato digestório, câncer, 
pneumopatias anemias e síndrome metabólica. Controle higiênico, sanitário e tecnológico 
de alimentos: Sistemas de controle de qualidade de alimentos. Boas práticas para 
manipulação e preparação de alimentos. Legislação sanitária dos alimentos. Segurança 
Alimentar e Nutricional no Brasil; Políticas e Programas de Nutrição e Alimentação no 
Brasil. Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) e do Trabalhador (PAT). 
Promoção da saúde e prevenção de doenças. Epidemiologia Nutricional: Transição 
epidemiológica, nutricional e alimentar no Brasil. Determinantes sociais, econômicos e 
culturais dos distúrbios alimentares e nutricionais. Avaliação nutricional de coletividades: 
métodos, técnicas e indicadores. 

324 - Odontólogo 

Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de 
diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção, fluorterapia e toxicologia. 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle. Fluoretos: ação 
sistêmica e ação tópica; métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; 
toxicidade. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. Tratamento 
conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. 
Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. Anestesia loco-
regional oral: técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Procedimentos 
endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. 
Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças 
gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. 
Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Radiologia oral. Terapêutica: definição, 
métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção 
e aplicação. Principais problemas de saúde bucal em saúde pública. Epidemiologia do 
câncer bucal. Biossegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 
materiais infectantes. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral. Hemorragias 
Controle. Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral. Ética profissional. 

326 - Psicólogo 

A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. O Código de Ética Profissional. 
Métodos da Psicologia. O Arco reflexo. A Inteligência. A Motivação e a Aprendizagem. O 
processo de aprendizagem segundo Piaget. A Personalidade. A sensação e a percepção. O 
Gestalt – Terapia. O Behaviorismo. Os testes psicológicos. Etiologia das Deficiências 
Mentais. Desordens da Personalidade. Deficiências Mentais. Conhecimentos em 
Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. Desenvolvimento infantil. Psicoterapia Breve. 
Orientação Familiar. Psicologia Social e Psicologia Comunitária. Representação Social. 
Saúde, gênero e violência. Desenvolvimento psicológico e educação. Política educacional e 
a atuação do psicólogo escolar. Psicologia da saúde no contexto social e hospitalar. Os 
processos organizacionais. A inserção e a intervenção do psicólogo nas organizações e no 
trabalho. Processos organizacionais e saúde. Cultura, saúde e desenvolvimento humano. 
Estresse e processos psicossomáticos. Elaboração e execução de estratégias de prevenção, 
promoção e intervenção no âmbito da psicologia. O processo de luto. Distúrbios e 
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e 
TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho 
psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, 
alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Conhecimentos inerentes 
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aos programas CRAS, CREAS e PAIF. Conhecimentos e atualidades referentes à 
função/profissão. 

327 - Terapeuta 
Ocupacional 

Evolução histórica da ocupação, como forma de tratamento. Fundamentos e princípios da 
ocupação terapêutica. A terapia ocupacional na paralisia cerebral: definições, transtornos, 
avaliação, tratamento e trabalho de equipe. A terapia ocupacional na área neuro pediátrica 
- habilidades motoras gerais, desenvolvimento normal e patológico, aspectos motores 
perspectivos e cognitivos. Terapia ocupacional e saúde mental: perspectiva histórica, 
fundamentos teóricos para a prática. Terapia ocupacional nas afecções traumato-
ortopédica, reumatológica e neurológica - tratamento, órtese, prótese e adaptações. 
Terapia ocupacional no contexto hospitalar. Terapia ocupacional na saúde do trabalhador. 
Terapia Ocupacional nos processos socio educacionais e de inclusão. Terapia Ocupacional 
na gerontologia. Terapia ocupacional na saúde pública, atenção primária, abordagens 
comunitárias e territoriais. Os modelos teóricos utilizados na prática da terapia 
ocupacional. Código de ética profissional da Terapia Ocupacional. 

328 - Turismólogo 

Arte e cultura. Definições de Turismo. Hospitalidade e turismo: conceitos, definições e 
tipologia. Sistema turístico: estrutura, dinâmica e dimensões. Mercado turístico: oferta, 
demanda, produto e segmentação. Cadeia produtiva do turismo. Marketing de serviços e 
turismo. Gestão e organização de eventos. Lazer e animação turística. Gestão de pessoas 
em turismo. Planejamento do turismo: conceitos, definições, tipologia, etapas e impactos. 
Ciclo de vida de destinações turísticas. Turismo sustentável. Políticas nacionais e regionais 
de turismo. Fatos Históricos do Município. Teoria econômica aplicada ao turismo. Aspectos 
microeconômicos: modelo de oferta e demanda, preços e estruturas de mercado. Aspectos 
macroeconômicos. Elementos do sistema turístico. O Modelo teórico-referencial do 
sistema de Turismo, como instrumento operacional. A demanda turística estudada e 
analisada em sua plenitude. As questões da infraestrutura e superestrutura a partir de uma 
visão do mercado de Turismo, o subsistema cultural, social, econômico e ambiental, seu 
funcionamento e sua inter-relação com o mercado turístico. Os subsistemas de oferta, 
demanda, distribuição, consumo e mercado. Tipos de turista. Planejamento dos atrativos 
e localidades turísticas. Terminologias técnicas no turismo. Gestão da qualidade no 
turismo. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. 

 

NÍVEL SUPERIOR - PROCURADOR MUNICIPAL 

 

325 - Procurador 
Municipal 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito. Objeto. Fontes. Princípios Constitucionais. Poderes 
da Administração. Deveres. O uso e o abuso do poder. Organização administrativa 
brasileira. Da Organização Administrativa: Administração direta e indireta. Autarquias. 
Fundações Públicas. Empresas Públicas. Sociedades de Economia Mista. Poderes 
administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de 
polícia. Processo administrativo disciplinar. Do ato administrativo: conceito, requisitos, 
atributos, classificação, espécie. Sanções penais. Contratos Administrativos. Serviços 
Públicos. Serviços delegados (concessões, permissões e autorizações), convênios e 
consórcios. Direitos e deveres. Responsabilidades. Direitos dos Usuários. Controle da 
administração pública: Controle interno. Controle externo, inclusive a cargo do Tribunal de 
Contas. Controle jurisdicional. Sistema de Contencioso administrativo e Sistema de 
jurisdição una. Instrumentos do controle jurisdicional. Investidura. Domínio Público: Bens 
públicos. Administração, utilização e alienação de bens públicos. Imprescritibilidade, 
impenhorabilidade e não oneração de bens públicos. Aquisição de bens pela 
administração. Responsabilidade Civil da Administração. Poder de polícia. Desapropriação. 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992). Atos Administrativos: Conceito e 
requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Centralização e 
descentralização. Licitações (Lei n.º 8.666/1993). Pregão (Lei n.º 10.520/2002). Servidor 
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Público: Regime Jurídico Único (Lei n.º 8.112/1990); Deveres; Proibições; Acumulação; 
Responsabilidade e penalidades. Processo disciplinar. Estatuto da cidade (Lei n.º 
10.257/2001). 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: Conceito. Classificação das Constituições. Poder 
Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado: Características. Emenda à 
Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da Constituição. 
Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: 
Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais: 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da nacionalidade. Dos direitos 
políticos. Dos partidos políticos. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, 
controle judiciário. Garantias constitucionais: Conceito. Classificação. Mandado de 
Segurança. Remédios Constitucionais. Ação Popular (Lei n.º 4.717/1965). Direito de 
petição. Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Federação: Soberania e autonomia do 
Estado Federal. Da Organização do Estado. Repartição de competências. Intervenção 
Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do Poder Estatal. 
Princípios e normas da Administração Pública. Servidores Públicos. Da Organização dos 
Poderes. Poder Legislativo. Poder Judiciário. Poder Executivo. Funções Essenciais à Justiça.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com o 
Direito Financeiro. Sistema Constitucional Tributário: Princípios constitucionais do Direito 
Tributário. Limitações do Poder de Tributar. Competência tributária. Impostos da União, 
dos Estados e dos Municípios. Capacidade tributária. Legislação tributária: vigência no 
tempo e no espaço. Aplicação. Hermenêutica tributária. Interpretação e integração de 
legislação tributária no Código Tributário Nacional. Norma Tributária: Incidência. Vigência. 
Aplicação. Interpretação. Tributos: Conceito. Natureza Jurídica. Classificação. Espécies. 
Código Tributário do Município de Fundão/ES. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil. Do processo de conhecimento. Do 
processo de execução. Medidas cautelares. Dos procedimentos especiais. Mandado de 
Segurança (Lei n.º 12.016/2009). Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985). 
DIREITO CIVIL: Lei; Eficácia da lei; Aplicação da lei no tempo e no espaço; Interpretação da 
lei; Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; Das Pessoas Naturais: Da 
Personalidade e Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade; Das pessoas jurídicas; 
Domicílio Civil; Bens; Dos Fatos Jurídicos: Dos negócios jurídicos; Dos atos jurídicos lícitos. 
Dos Atos Ilícitos; Prescrição e decadência; Dos Direitos das Obrigações; Da 
Responsabilidade Civil; Do Penhor, Da Hipoteca e Da Anticrese; Dos Contratos: Das 
Disposições Gerais; Da Compra e Venda; Da Prestação de Serviço; Do Mandato; Da 
Transação; Empreitada (cap. VIII do Título VI do CC). 
DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Código de Posturas do Município de Fundão/ES (Lei nº 
1033/2015). Lei Orgânica do Município de Fundão/ES (Lei n° 001/1990). Estatuto dos 
Servidores do Município de Fundão/ES (Lei nº 804/93). Código Tributário do Município de 
Fundão/ES (Lei 362/2005). 

 

 


