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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Gêneros textuais. Coerência textual. Coesão textual. Variação linguística. Interpretação de texto. Denotação 
e Conotação. Figuras de linguagem. Classes gramaticais: substantivos, artigos, adjetivos, numerais, verbos, 
pronomes, advérbios, conjunções e interjeições. Ortografia: emprego de maiúsculas e minúsculas, 
acentuação gráfica, divisão silábica. Pontuação: emprego e produção de efeito de sentido de sinais e 
pontuação. Semântica: Sinônimos e antônimos. Sintaxe: frase, oração, sujeito, predicado. Concordância 
nominal e verbal. 

 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Noções de conjuntos. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Operações fundamentais 
(adição, subtração, multiplicação e divisão) no conjunto dos Números Reais (Naturais, Inteiros, Racionais e 
Irracionais). Porcentagem. Conceito de metade, dobro e triplo. Noções básicas de medidas: comprimento, 
valor, tempo e massa. Comparação de comprimentos, capacidades ou massas por meio dos conceitos de: 
maior e menor, largo e estreito, comprido e curto, grosso e fino, alto e baixo, pesado e leve. Figuras 
geométricas. Resolução de situações-problema. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil e de Várzea Nova/BA. 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, saúde, política e cultural. Informações atuais de ampla 
divulgação na imprensa no Estado da Bahia, no Brasil e no mundo. Cidadania, direitos humanos, meio-
ambiente e saúde. Ética no trabalho. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções 
de higiene e higiene no ambiente de trabalho. Limpeza e higienização de banheiros e 
áreas comuns. Armazenamento, cuidados de manuseio e destino do lixo. Lixo Orgânico 
e Reciclagem. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Recepção e 
armazenamento de materiais de limpeza. Controle de estoque e técnicas de 
armazenamento de alimentos Relatório de pedidos de material de consumo, limpeza 
e gêneros alimentícios. Práticas de conservação de alimentos e organização de copa e 
cozinha. Equipamentos para a segurança e higiene. Simbologia dos produtos químicos 
e de perigo. Noções de prevenção de acidentes de trabalho e incêndio. Zelo pelo 
patrimônio público. Relacionamento humano no trabalho. Zelo pelo patrimônio 
público. Ética e cidadania. Controle de estoque de material de limpeza e de cozinha. 

Coveiro 

Funções; Direitos e deveres do funcionário público municipal; Uso e cuidados com as 
ferramentas e equipamentos de seu uso no trabalho; Tipos de sepulturas; Validade da 
aquisição dos terrenos; Exumação; O enterro; Edificações; Noções dos Materiais de 
Construção: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; 
concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; 
tintas e vernizes; Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da 
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segurança individual e coletivas; Noções gerais de primeiros socorros; Organização do 
local de trabalho. Conhecimentos básicos da função; Outras questões que abordem 
situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido; 

Gari 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Doenças comuns e contagiosas e 
sua prevenção; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias 
de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças 
municipais; Noções sobre ajardinamento e poda de árvores; Tarefas de construção; 
Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e fungicidas; 
Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, 
sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas 
em geral; Varrição de calçadas; Bom relacionamento com o pessoal de trabalho e 
público em geral; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o 
material mantido sobre a sua responsabilidade; Organização do local de trabalho; 
Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de 
trabalho de acordo com as atribuições do cargo. 

Jardineiro 

Noções básicas sobre jardinagem; Noções sobre o plantio (preparo do solo, substrato, 
adubação e compra das mudas); Sementes; Noções de Botânica; Solo e Adubação; 
Poda de árvores; Plantio; Replantio; O cultivo de frutas – fruticultura; Hortas; Arbustos 
e trepadeiras; A manutenção de jardins e o plantio e reforma de vasos e jardineiras; 
Pragas e doenças em plantas; Gramados; Equipamentos; Ferramentas e utensílios 
comuns ao exercício da função. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no 
serviço público. Noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e do ambiente de 
trabalho. 

Motorista - 
categoria “B” 

Motorista - 
categoria “D” ou 
“E” 

Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções de motor e 
sistemas auxiliares. Noções de sistema de Transmissão. Conhecimentos sobre pneus e 
rodas. Relações com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas 
de segurança. Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de 
advertência. Noções de Segurança do Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. 
Noções básicas de primeiros socorros. Questões relativas às atividades inerentes a 
função. 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas “D” 

Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Noções de motor e 
sistemas auxiliares. Noções de sistema de Transmissão. Conhecimentos sobre pneus e 
rodas. Relações com o meio ambiente (política ambiental). Direção Defensiva e normas 
de segurança. Crimes de Trânsito. Sinalização de regulamentação. Sinalização de 
advertência. Noções de Segurança do Trabalho, Cidadania e Consciência Ecológica. 
Noções básicas de primeiros socorros. Questões relativas às atividades inerentes a 
função. 

Pedreiro 

Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC). Segurança no Trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção. Equipamentos e materiais utilizados na 
atividade. Execução de trabalhos de alvenaria e concretos. Diferentes processos de 
execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de pedreiro. Interpretação de Desenhos e Plantas de Engenharia. Estabilidade 
de muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes, cimento 
e agregados. Preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de 
paredes e pisos. Ferramentas e equipamentos utilizados. Medições utilizadas em uso 
adequado de ferramentas e materiais. 
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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. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO/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. 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. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS): 
 

Lei Orgânica do Município de Várzea Nova/BA. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História 
de Várzea Nova e do estado da Bahia. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional 
e internacional, 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.  

 
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. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

Agente 
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. 

Auxiliar de 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 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. 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

Noções de ética e cidadania. Saúde pública e saneamento básico. Saúde como dever 
do estado. Educação em saúde. Competências e habilidades do Agente Comunitário de 
Saúde: (Cadastramento das famílias). O diagnóstico comunitário. Territorialização (área 
e microárea). Endemias e epidemias. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 
Transmissíveis e Não Transmissíveis (DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, 
Neoplasias, Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase). Saúde Bucal. Alimentação e 
Nutrição. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas 
facilitadoras de inclusão social e direitos legais. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. - Altera a Lei nº 11.350, de 5 
de outubro de 2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as 
condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica 
e continuada e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 

Agente de 
Endemias 

Fundamentos, procedimentos e ações básicas, operacionais e educativas de combate 
às endemias. Táticas para a promoção da saúde. Metodologia das visitas domiciliares. 
Conhecimentos sobre doenças: esquistossomose, dengue, leishmaniose, febre 
amarela, malária, tracoma, influenza, febre maculosa, leptospirose, hanseníase e 
tuberculose. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doença de Chagas. Doenças 
endêmicas e epidêmicas: conceitos, causas, transmissão, período de incubação, 
diagnóstico, tratamento e notificação de casos. Vigilância, prevenção e controle de 
doenças e agravos prevalentes. Fundamentos básicos para o controle de roedores, 
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animais peçonhentos e outros animais transmissores de doenças. Tipos de larvicidas e 
inseticidas para o controle de endemias. Métodos de aplicação dos larvicidas e 
inseticidas. Procedimentos de Segurança na aplicação de larvicidas e inseticidas. 
Fundamentos e normas de segurança no combate às endemias. Equipamentos de 
Proteção Individual relacionados ao combate de endemias.  

LEGISLAÇÃO: 

- Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018. - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de 
trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada 
e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias. 

- Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue - 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – 2009. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&categ
ory_slug=dengue-964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-
epidemias-dengue-7&Itemid=965 

Bibliotecário 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceituação, princípios, 
evolução e relações com outras áreas do conhecimento, tipos de documentos e 
finalidades; fontes institucionais (centros, serviços, sistemas de documentação e 
Bibliotecas Universitárias). Representação descritiva do documento: princípios de 
catalogação; catálogos (funções, tipos e formas); conceitos de autoria e entrada 
principal; entradas secundárias. Catalogação documental segundo o Código de 
Catalogação Anglo-Saxônico (AACR2): princípios gerais de catalogação, catalogação de 
diferentes tipos de materiais e de suportes. Tabelas de notação de autor. Catalogação 
dos diferentes tipos de materiais e suportes. Representação temática do documento: 
princípios de classificação; sistemas de classificação bibliográfica (histórico e evolução). 
Processamento Técnico de Informação. Código de Catalogação Anglo-Americano – 
CCAA2. Classificação Decimal de Dewey. Classificação Decimal Universal. Indexação: 
conceitos, técnicas e linguagens. Recuperação da Informação. Armazenagem da 
informação. Catálogos: finalidades, formas e funções. Disseminação e acesso à 
informação. Serviço de Referência. Bibliografias nacionais correntes, enciclopédias e 
dicionários. Formação do acervo. Avaliação e desenvolvimento das coleções. Redes e 
Sistemas de Informação. Principais sistemas de informação automatizados nacionais e 
internacionais. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre 
Documentação. Organização e Administração de Bibliotecas 

Cuidador de 
Crianças 
Especiais 

Noções de Constituição. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. BNCC. Aprendizagem e 
desenvolvimento infantil. A organização do tempo e do espaço em educação infantil. 
O Processo educativo em creche. Atividades diárias na construção de hábitos 
saudáveis. Sinais e sintomas de doenças. Acidentes e Primeiros socorros. Programa 
alimentar na creche. Atribuições de pessoal e relações humanas dentro da creche. 
Ambiente escolar. Planejamento participativo. Admissão e desligamento da criança na 
creche. Atividades de rotina. Agrupamento de crianças na creche. Atividades 
pedagógicas. Materiais pedagógicos. Rotinas de saúde da creche. Família e escola. 
Desenvolvimento e aprendizagem na etapa de 0 a 5 anos. Organização e planejamento. 
Avaliação e observação. Educação Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado. 
Salas multifuncionais. Currículo na perspectiva da Inclusão/currículo adaptado. 
Comunicação alternativa. Tecnologia assistiva. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-epidemias-dengue-7&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-epidemias-dengue-7&Itemid=965
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-964&alias=97-diretrizes-nacionais-para-a-prevencao-e-controle-epidemias-dengue-7&Itemid=965
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Cozinheiro 

Relações Interpessoais no trabalho; comportamento ético no trabalho. Contaminação 
e doenças veiculadas por alimentos. Higiene na manipulação de alimentos e higiene 
pessoal. Higienização e limpeza do ambiente, dos equipamentos, aparelhos e 
instalações. Conservação, recebimento e armazenamento de alimentos. Técnicas de 
preparo de alimentos e administração do tempo de higienização, preparo e 
distribuição. Controle de estoque de alimentos perecíveis e não perecíveis e 
desperdício. Alimentação e Nutrição: classificação e função dos alimentos; molhos e 
temperos; aprimoramento e balanceamento de cardápios; confecção de alimentos 
quentes e frios; corte de carne e legumes; organização de materiais utilizados; 
preparação dos alimentos em grande escala; Controle de eletrodomésticos e outras 
máquinas; guarda de utensílios, equipamentos e de materiais de limpeza. Controle de 
temperatura. Técnicas de congelamento e descongelamento de alimentos. Noções 
básicas de cardápio, seleção dos ingredientes e equivalência de medidas. Qualidade da 
água: importância da água potável e proteção dos reservatórios; Vestuário adequado. 
Prevenção e controle de insetos e roedores. Tratamento e destino adequado do lixo. 
Prevenção de acidentes no trabalho e equipamento de proteção individual. Demais 
assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. Atividades específicas 
teóricas inerentes ao cargo. 

Eletricista 

Normas de Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade. Cargas Elétricas. 
Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. Campos 
Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 
Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos; Resistência 
de um Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. 
Fenômenos Magnéticos; Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque 
Elétrico. Prevenções. Para-raios e suas Funções. Instalação de chave magnética.  

Fiscal Sanitarista 

Saneamento de alimentos: normas de higiene e de segurança para a saúde pública na 
produção, manuseio, armazenagem e comercialização de alimentos. Noções de saúde 
pública e saneamento básico; doenças infectocontagiosas, noções básicas e medidas 
profilaxia das doenças. Doenças de notificação compulsória. Investigação 
Epidemiológica de Casos e Epidemias. Fiscalização de locais públicos e particulares 
quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Edificações 
e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas. 
Temperatura, validade e condições dos alimentos. Qualidade higiênico sanitária dos 
produtos alimentícios e dos estabelecimentos que os comercializam. Doenças 
veiculadas por alimentos (DVA). Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, 
ventilação, avaliação dos manipuladores - vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos. 
Noções de tratamento de lixo orgânico, tóxico, poluente, danoso ao meio ambiente. 
Fluxo de produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens 
e rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Vigilância Epidemiológica: 
controle de doenças e agravos ocasionados por vetores de veiculação hídrica; 
investigação e controle de surtos e epidemias e controle de zoonoses e animais 
peçonhentos. Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos. Higiene, profilaxia 
e política sanitária. Armazenagem, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos e resíduos líquidos. Saneamento comunitário, emprego e normas da 
ANVISA. Noções de Vigilância Epidemiológica e imunizações. Medida Provisória 1.814, 
de 26/02/99 e suas atualizações. Lei 9.677, de 02/07/98 e suas atualizações. Norma 
Operacional Básica do SUS 01/1996 e suas atualizações. Lei 8.080, de 19/09/90 e suas 
atualizações. Lei 6.437, de 20/08/77 e suas atualizações. Legislação federal e estadual 
sobre vigilância sanitária. Lei Orgânica Municipal. 
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Fiscal de Meio 
Ambiente 

Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da 
Biodiversidade. Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Poluição e 
contaminação do meio ambiente: conceito de poluição; poluição das águas; poluição 
do ar; poluição do solo. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tratamento de resíduos 
sólidos e líquidos: origem dos resíduos; consequência do lançamento de resíduos à 
biosfera: reciclagem e poluição; compostos biodegradáveis e não biodegradáveis; 
tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Educação Ambiental. Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Prevenção e 
combate a incêndios florestais. Área de preservação permanente – APP; Reserva legal: 
conceito e limitações ao uso. Recuperação de Áreas Degradadas. Lei de crimes 
ambientais. Legislação Municipal. 

Monitor De 
Creche 

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. Estrutura da Educação Infantil, fundamentação 
e importância. 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. Os primeiros dias 
da criança na unidade escolar: adaptação. 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. 

Operador De 
Sistema 

Organização e arquitetura de computadores. Sistemas Operacionais: Windows 7, 8 e 
10, Linux e Unix.  Pacote Office. Bancos de Dados: fundamentos, características 
componentes e funcionalidades; modelos de Bancos de Dados; projeto de Banco de 
Dados – conceitual, lógico e físico; modelo relacional e modelo entidade-
relacionamento. Linguagem de consulta estruturada (SQL). Conceitos básicos e modos 
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à 
internet/intranet. Ferramentas e aplicativos de navegação e de correio eletrônico. 
Conceitos de computação na nuvem. Técnicas e Linguagens de Programação: conceitos 
básicos, conceitos de lógica e algoritmos; programação estruturada; modularização – 
acoplamento entre módulos e coesão de módulos; sub-rotinas – chamadas por 
endereço, referência e valor; programação orientada a objetos; programação por 
eventos; descrição de dados; uso de arquivos. Redes de Computadores: modelo OSI; 
arquiteturas e topologias; padrão Ethernet, Wireless. Segurança: conceitos básicos; 
vírus de computador. Firewalls. 

Professor N-I 

Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. Planejamento docente: dinâmica e processos. Alfabetização e letramento. 
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de ensino fundamental. 
Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e 
Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Família e instituição. 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético-
ortográfico: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de 
escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância 
e sua singularidade na educação básica. Articulação dos conceitos: infância, 
brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Avaliação do/no processo 
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de alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: 
movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, 
natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos 
conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação. Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes 
a função. 

Recepcionista 

Abertura, recebimento, encaminhamento, registro e distribuições de processos e de 
correspondência interna e externa. Encaminhamento e arquivamento de documentos. 
Atendimento, identificação e encaminhamento das pessoas que recorrerem às 
repartições municipais. Técnicas de Atendimento ao Público (telefone, atendimento 
eletrônico e atendimento pessoal). Relações Interpessoais: comunicação humana e 
relações interpessoais. O processo de comunicação. A comunicação: fatores 
determinantes e barreiras. A comunicação nas organizações. Trabalho em equipe. 
Métodos de atendimento ao público. Procedimentos administrativos. Noções básicas 
de organização de arquivos e fichários. Manual De Redação da Presidência da 
República. O conhecimento e uso eficiente do telefone (PABX, celulares e similares), 
recebimento e transmissão de mensagens telefônicas. Noções de atendimento e 
transferências de chamadas telefônicas. Controle de agenda. Conhecimento básico de 
informática, internet e operação de programas redatores de texto e planilhas 
eletrônicas de cálculo. Noções básicas de organização e administração. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Ética profissional. 

Técnico Agrícola 

Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do 
cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Sistemas de produção 
Agroecologia. Fundamentos e práticas da agroecologia. Desenvolvimento sustentável. 
Modo e meio de vida no território agrário. Educação ambiental. Educação no campo. 
Direitos e deveres do trabalhador rural, dos profissionais da agroecologia e das 
populações do campo. Sistemas de criação intensiva e extensiva. Manejo dos animais 
de produção. Boas práticas da cadeia produtiva. Solos: características morfológicas; 
ordens e classes de solos, principais unidades, aptidão agrícola, limitações de uso, 
fertilidade natura. Conservação dos solos: práticas de manejo; didática aplicada à 
profissão. Controle de Ervas Daninhas. Podas de Plantas Frutíferas. Alimentação 
Animal: Volumosos, Concentrados, Cilagem, Fenação e Mineralização. 

Técnico de 
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 cardiopulmonar. O paciente 
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cirúrgico: cuidados pré, trans e pós-operatórios. Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do cargo. 

Técnico em Meio 
Ambiente 

Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da 
Biodiversidade. Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Poluição e 
contaminação do meio ambiente: conceito de poluição; poluição das águas; poluição 
do ar; poluição do solo. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tratamento de resíduos 
sólidos e líquidos: origem dos resíduos; consequência do lançamento de resíduos à 
biosfera: reciclagem e poluição; compostos biodegradáveis e não biodegradáveis; 
tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Educação Ambiental. Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Prevenção e 
combate a incêndios florestais. Área de preservação permanente – APP; Reserva legal: 
conceito e limitações ao uso. Recuperação de Áreas Degradadas. Lei de crimes 
ambientais. Legislação Municipal. 

 

NÍVEL SUPERIOR (EXCETO ASSESSOR JURÍDICO) 

 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO ASSESSOR JURÍDICO): 
 

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. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO ASSESSOR JURÍDICO): 
 

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. 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. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO ASSESSOR JURÍDICO):  
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Lei Orgânica do Município de Várzea Nova/BA. Política, economia, geografia sociedade, cultura e História 
de Várzea Nova e do estado da Bahia. Assuntos de interesse geral nas esferas Municipal, Estadual, Nacional 
e internacional, 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. 

 
INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS, EXCETO ASSESSOR JURÍDICO):  
 

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 ESPECÍFICOS: 
 

Assistente Social 
(20 horas) 
 
Assistente Social 
(30 horas) 

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. 

Enfermeiro (40 
horas) 
 
Enfermeiro PSF 

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. Política 
nacional de atenção básica (PINAB). 
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Engenheiro 
Ambiental 

Legislação Ambiental - Legislação Federal. Legislação Estadual. Competência dos 
Principais Órgãos Ambientais - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA. Fundação Instituto Estadual de Floresta - IEF. Noções 
Gerais acerca das Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanentes e 
Parques Estaduais. Noções Gerais de Educação Ambiental. Ecologia e Meio Ambiente - 
Conceitos Gerais em Ecologia. Influências Ambientais. Os Ecossistemas. Ciclos de 
Nutrientes. Sucessão Ecológica. A Biosfera. Métodos de Estudos - Noções do Método 
Científico. Métodos de Estudo Ecológicos: Amostragem, Técnicas de Coleta e Análise 
de Dados. Impactos Ambientais - Definição e Causa da Poluição Ambiental. Tipos de 
Poluição Ambiental. Impacto Usado pelas Indústrias. Queimadas e Desmatamento. 
Chuva Ácida e Efeito Estufa. Educação Ambiental - Reciclagem e Reflorestamento. 
Preservação e Conservação de Recursos Naturais. Legislação Ambiental. Perícia 
ambiental. Planejamento ambiental. Sistemas de gestão ambiental. Sistemas de 
tratamento de água e esgoto. 

Farmacêutico 

Farmacologia clínica e terapêutica: Farmacocinética, Farmacodinâmica e Mecanismos 
de ação das drogas. Grupos farmacológicos das drogas que atuam nos diversos órgãos 
e sistemas. Toxicologia. Interações medicamentosas. Farmacotécnica e tecnologia 
farmacêutica. Química farmacêutica. Farmacognosia. Boas práticas de fabricação de 
produtos farmacêuticos. Padronização, seleção, programação e estimativas de 
necessidade, aquisição, prescrição e dispensação de medicamentos. Uso racional de 
medicamentos. Material médico hospitalar. Assistência Farmacêutica (Gerenciamento 
farmacêutico e atenção farmacêutica). Ética Profissional. Farmacovigilância e 
Farmacoepidemiologia. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de 
Notificação Compulsória (Fisiopatologia, características e tratamento). Gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização (Leis 8.080 
e 8.142/ 90, Política Nacional de Atenção Básica). Programa Saúde da Família (PSF). 
Programas de assistência farmacêutica no SUS. Legislação - assistência farmacêutica 
no SUS: Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica; Assistência 
farmacêutica na atenção primária à saúde. Atenção Farmacêutica e a farmácia básica. 
Ciclo da Assistência Farmacêutica e suas etapas: Seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos em serviços de saúde 
públicos. Farmácia social e legislação: Código de ética da profissão farmacêutica. 
Medicamentos genéricos e medicamentos sujeitos a controle especial. Promoção do 
uso racional de medicamentos. Cuidados farmacêuticos na atenção à saúde. Farmácia 
Hospitalar e controle de infecções hospitalares. Farmacovigilância. 

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. 

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 
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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. 

Médico PSF 

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. 

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. 

Odontólogo 
Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de 
diagnóstico. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção, fluorterapia e 
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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. 

Professor N - II – 
Educação Infantil 
– Sede 
 
Professor N - II – 
Educação Infantil 
– Interior 

Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento docente: dinâmica 
e processos. Alfabetização e letramento. Campos de experiência da educação infantil. 
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Conceito de Ensino e Aprendizagem. 
Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: 
Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Didática e Metodologia do 
Ensino. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. 
Componentes curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o 
conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O cotidiano na 
creche/escola: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. 
O professor de educação infantil. Família e instituição. Psicologia da Aprendizagem e 
do Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e 
valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de 
textos escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância e sua singularidade na 
educação básica. Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 
desenvolvimento e aprendizagem.  Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: 
movimento, tempo, cultura, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e 
representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos 
conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação. Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes 
a função. 

Professor N - II – 
Fundamental I – 
Sede 
 
Professor N - II – 
Fundamental I – 
Interior 

Avaliação no ensino fundamental. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. Planejamento docente: dinâmica e processos. Alfabetização e letramento. 
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. O professor de ensino fundamental. 
Conceito de Ensino e Aprendizagem. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e 
Avaliação. Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Família e instituição. 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Sistema de escrita alfabético-
ortográfico: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de 
escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da oralidade. A infância 
e sua singularidade na educação básica. Articulação dos conceitos: infância, 
brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Avaliação do/no processo 
de alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: 
movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, 
natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos 
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conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da 
informação. Processo de ensinar e aprender. Questões relativas às atividades inerentes 
a função. 

Professor N - II – 
Língua 
Portuguesa - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e a 
aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
O texto literário e o não literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e 
conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, 
dramático. Principais aspectos da versificação. Elementos estruturais da narrativa. 
Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de leitura e produção 
textual- a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia 
textual. Modos de organização do discurso: narrativo, descritivo e 
dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, 
polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema ortográfico vigente. 
Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. 
Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e 
coordenação. Constituintes da oração e orações no período. Frase e discurso. Valores 
semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal 
e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de 
pontuação. Noções de cultura, arte e literatura. 

Professor N - II – 
Matemática - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem da Matemática e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Sistemas 
de numeração. Conjuntos numéricos. Frações. Números decimais. Medidas: área, 
perímetros, comprimento, capacidade, volume. Simetria. Operações: múltiplos, 
divisores. Função de primeiro e segundo grau. Porcentagens, possibilidades e 
estatísticas. Gráficos. Ângulos. Noções de probabilidade. Geometria: figuras 
geométricas planas-quadrado, retângulo, triângulo, círculo; sólidos geométricos: cubo, 
paralelepípedo, prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera, cálculo de perímetros, áreas e 
volumes. Proporcionalidade. Equações e inequações de primeiro e segundo graus. 
Sistema de Equações. Polígonos. Funções e relações. Trigonometria no triângulo. 
Semelhança. Congruência. Teoremas: Tales e Pitágoras. Círculos. Tópicos de 
matemática financeira: Juros Simples - Cálculo do montante e do Principal - 
Equivalência de capitais a juros simples. Juros Compostos: Cálculo do Montante e do 
Principal - Equivalência de capitais a juros compostos. Taxa de juros: Taxa de juros 
efetiva e nominal - Cálculo da taxa efetiva a partir da taxa nominal - taxas equivalentes 
em períodos quaisquer. 

Professor N - II – 
História - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e a aprendizagem de História e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. 
Historiografia e metodologia do ensino de História. As civilizações da Antiguidade 
Oriental e Ocidental. Idade Média.  Renascimento e Humanismo, Reforma Protestante, 
Expansão Marítima e Comercial. A conquista e colonização da América. História 
Moderna: o Antigo Regime e o absolutismo; o Iluminismo e a Revolução Francesa.  A 
formação do mundo contemporâneo. Primeira Guerra Mundial e seus 
desdobramentos, o período entre guerras, a Revolução Russa e a URSS, a crise de 1929-
1933 e seus desdobramentos.  A Segunda Guerra Mundial. O mundo após a Segunda 
Guerra Mundial. O Terceiro Mundo.  Brasil - A ocupação inicial do território brasileiro 
e a questão indígena. A colonização portuguesa no Brasil. O Brasil pré-colonial. O Brasil 
Imperial. A República Velha. A Era Vargas. A República Contemporânea. A Nova 
República. História e Cultura Afrobrasileira e Africana.   O Estado Getulista (1930-1945). 
O Período Democrático (1945-1964).  O Regime Militar (1964-1985). 
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Professor N - II – 
Geografia - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Geografia e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. As 
transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos econômicos 
supranacionais; a atual divisão internacional do trabalho. Meio natural, meio técnico e 
meio técnico científico-informacional. A era da Globalização. Organismos 
supranacionais. A produção da globalização; a globalização e o território na América 
Latina. A Geografia, os Parâmetros Curriculares e a Cartografia – A Geografia no 
contexto dos Parâmetros Curriculares: o conhecimento geográfico e sua importância 
social. Categorias. Objetivos Gerais. Metodologia. Cartografia: os mapas e as visões de 
mundo - Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia 
temática e representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da 
Guerra Fria à nova ordem mundial - do mundo bipolar ao mundo multipolar. Conflitos 
étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas; terrorismo. O 
Espaço Industrial: localização das indústrias (fatores determinantes); tipos de indústria; 
o processo de industrialização nos países pioneiros; grandes potências industriais; os 
países de industrialização recente e os subdesenvolvidos. A unificação dos mercados 
nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e 
sua espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a 
segurança alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua 
concentração/desconcentração). O sistema mundial: os EUA, a UE (União Europeia) e 
os países que formam o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); o Japão na 
ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais; o sistema sul-americano; a 
unidade e a diversidade da África 

Professor N - II – 
Ciências - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 
didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. O Universo 
– origem; o Sistema Solar; o Sol como fonte de energia; movimentos da Terra e da Lua 
e suas consequências. Rochas e solos - origem e estrutura da Terra; origem, tipos, 
composição e modificações das rochas; minérios, jazidas e minas; formação e tipos de 
solos; práticas agrícolas; erosão; doenças relacionadas com o solo; exploração e 
conservação do solo; combustíveis fósseis. Água - propriedades físicas e químicas; ciclo 
da água; relações com os seres vivos; pressão na água; flutuação dos corpos; vasos 
comunicantes; poluição da água; purificação da água; doenças relacionadas com a 
água; tratamento de água e esgoto. Ar atmosférico - composição; relações com os 
seres vivos; poluição do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica e suas 
variações; ventos; noções básicas de meteorologia. Camadas atmosféricas. Ligações 
químicas - Valência; Funções químicas: óxidos, ácidos, sais e bases. Ligações químicas: 
regra do octeto, camada de valência, tipos de ligações. Reações químicas: velocidade 
de uma reação, lei de Lavoisier, lei de Proust. Funções químicas: ácidos, bases, 
indicadores, sais, reação de neutralização, óxidos. Energia: Força/movimento dos 
corpos; Equilíbrio dos corpos; Trabalho e energia; Calor de temperatura; Ondas; Luz; 
Som; Eletricidade; Magnetismo. Citologia: célula (características, propriedades físicas 
e químicas); Células: Membrana plasmática, organoides citoplasmáticos, núcleo 
celular, citoesqueleto; Divisão celular: mitose, meiose e gametogênese; Metabolismo 
celular: respiração, fotossíntese e quimiossíntese. 

Professor N - II – 
Educação 
Artística - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Artes e a aplicação didática 
e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. A produção 
artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a 
diversidade cultural brasileira. Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências 
pedagógicas do ensino de Arte no Brasil.  Procedimentos pedagógicos em Arte: 
conteúdos, métodos e avaliação. Artes visuais - formas tradicionais e as modalidades 
que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da 
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modernidade; Manifestações artístico- culturais populares. Expressividade e 
representação da arte infantil e do adolescente. A Arte na História Universal: da pré-
história à atualidade. Principais manifestações artísticas, características das tendências 
e artistas representantes. A Arte do período da pré-história brasileira até a 
contemporânea. Elementos de visualidade e suas relações compositivas. Técnicas de 
expressão. Processo de construção do conhecimento em teatro: interações com texto, 
o espaço, o contexto e os personagens. Origem da música. Expressão musical aplicada 
a educação. Questões relativas às atividades inerentes a função. 

Professor N - II – 
Língua Inglesa - 
Fundamental II – 
Sede 

Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem do Inglês e a aplicação didática 
e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Horas, dias da 
semana, meses e estações no ano. Advérbios. Falsos cognatos. Preposições. 
Conjunções. Verbos. Metodologia de ensino de Inglês. Leitura e compreensão de texto. 
Análise e interpretação: Identificação do tema central e das diferentes ideias contidas 
nos textos. Estabelecimento de relações entre as diferentes partes nos textos. O 
sintagma nominal e suas funções: Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, 
possessivos, numerais. Sintagmas adverbiais e preposicionais e suas funções. O texto: 
a subordinação, coordenação e períodos compostos e seu papel textual. Coesão lexical 
e gramatical. Aspectos gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; tempos e 
modos verbais; uso de preposições, conjunções e pronomes e modais; comparação; 
concordância nominal e verbal; formação e classe de palavras; relações de 
subordinação e coordenação; voz passiva, discurso direto e indireto. 

Professor N - II – 
Educação Física - 
Fundamental II – 
Sede 

A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a 
Educação Física e a pluralidade cultural. Educação para o lazer. Jogos e Esportes. 
Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Educação Física e Aprendizagem 
social. Abordagens pedagógicas da Educação Física escolar. Métodos e técnicas da 
Educação Física. Didática específica da Educação Física. Objetivos e conteúdo da 
Educação Física escolar. Fases do desenvolvimento Humano. Psicomotricidade. 
Aprendizagem motora. Proposições Metodológicas da Educação Física. Organização 
desportiva: torneios, campeonatos, competições. Didática e Prática de Ensino 
específica da disciplina. Organização de Eventos Esportivos e Culturais. Aprendizagem 
e Desenvolvimento motor. Fisiologia do Exercício. 

Professor 
Pedagogo/Pedag
ogo - N –II 

1. História da educação a educação como processo de construção histórica. 2. A 
constituição histórica da escola pública brasileira. 3. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da Educação 
Nacional. 4. Relação escola-sociedade. Sociologia da educação. 5. Psicologia da 
educação - teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. 6. A constituição da 
personalidade do indivíduo e suas relações com a educação. 7. O papel dos vínculos 
afetivos na aprendizagem. 8. Teorias pedagógicas - teorias educacionais. 9. Didática e 
práticas de ensino - gestão e organização da sala de aula. 10. Planejamento 
educacional, materiais curriculares e recursos didáticos. 11. Avaliação educacional - a 
avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. 12. Funções da 
avaliação escolar e a análise dos resultados. 13. Práticas avaliativas: sujeitos, objetos e 
métodos da avaliação. 14. As políticas educacionais, os programas do governo federal 
para o desenvolvimento da educação pública brasileira. 15. A organização e a estrutura 
dos sistemas de ensino no brasil. 16. As inovações tecnológicas e sua utilização no 
processo de ensino-aprendizagem. 17. Avaliação da aprendizagem. 18. O processo 
ação-reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho pedagógico. 19. A pesquisa 
qualitativa e o trabalho educativo. 

Professor De 
Libras - N – II 

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 
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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 pelo Decreto Nº. 6949/2009; Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade 
Educação Especial Resolução – Nº CNE/CEB 2009. 

Psicopedagogo - 
N – II 

O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Elementos do Processo de Ensino-
Aprendizagem: motivação, memória, atenção, retenção, organização das informações. 
Família Alfabetização. Metodologia de Ensino: ciências, matemática, português e 
outros. Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Problemas de 
Aprendizagem: Fatores Físicos, Psíquicos e Sociais. Problemas de Comportamento. 
Dificuldades de Aprendizagem. Diagnóstico e tratamento dos problemas de 
aprendizagem. Fracasso Escolar. Modalidades de Aprendizagem. Avaliação 
Psicopedagógica. Abordagem Cognitivo-Comportamental. Transtorno de Ansiedade. 
Esquizofrenia. Autismo. Dependência Química. Intervenção Psicopedagógica. 
Recreação: Atividades recreativas. Aprendizagem: Leitura / Escrita. Didática: Métodos, 
Técnicas, Livro Didático, Recursos / Material Didático. Processo Ensino - Aprendizagem: 
Avaliação, Recuperação. Planejamento de Aula: Habilidade - Objetivos à avaliação. 
Métodos e Processos no Ensino da Leitura. Desenvolvimento da linguagem oral, 
escrita, audição e leitura: métodos, técnicas e habilidades. Instrumentos / Atividade 
Pedagógicas. Tendências Pedagógicas. Educação em âmbito global. Psicomotricidade. 
Atualidades. Projeto Político Pedagógico. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

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 aos programas CRAS, CREAS e PAIF. Conhecimentos e atualidades referentes 
à função/profissão. 
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NÍVEL SUPERIOR – ASSESSOR JURÍDICO 

 

Assessor Jurídico 

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 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 Federal de 1988. 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: Código Tributário Nacional. 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 Várzea Nova/BA.  
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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. Crimes contra a Fé Pública. 
Imputabilidade Penal. Concurso de Pessoas. Penas. Ação Penal. Extinção da 
Punibilidade. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a Administração Pública.  
DIREITO ELEITORAL: Código Eleitoral. Dos crimes eleitorais. Da Justiça Eleitoral. Da 
Representação Política. Dos Sistemas Eleitorais. Dos Direitos Políticos. Da Elegibilidade 
e Inelegibilidade. Das Coligações. Do Registro de candidatos. Da arrecadação e da 
aplicação de recursos nas Campanhas Eleitorais. Da Prestação de Contas. Das Pesquisas 
e Testes Pré-Eleitorais. Da Propaganda Eleitoral. Do Direito de Resposta. Da fiscalização 
das Eleições. Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais. 
Dos procedimentos sancionadores do abuso de poder. Dos Recursos em matéria 
Eleitoral. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica do Município de Várzea Nova/BA. Código de 
Posturas do Município de Várzea Nova/BA (Lei nº 199 de 07/06/2002). Estatuto dos 
Servidores do Município de Várzea Nova/BA (Lei nº 115 de 10/10/1997). Código 
Tributário do Município de Várzea Nova/BA (Lei nº 167 de 15/12/2000 e Lei nº 528 de 
30/10/201). 

 


