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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

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

MATEMÁTICA BÁSICA 
 
CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

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

 
CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

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

 
 

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

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

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

Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Cuidados na utilização e consumo de água; 
Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade. Noções Básicas sobre EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual); Noções sobre segurança no manuseio e transporte de materiais de limpeza; Normas básicas 
de higiene; Conhecimentos de materiais e equipamentos de limpeza; Noções de Segurança no Trabalho: 
acidentes e prevenção; Normas de segurança e proteção; Noções de Primeiros Socorros. Conservação e 
limpeza de áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros municipais. Ferramentas e equipamentos da 
área. Limpeza de equipamentos e conservação de materiais. Noções de capinação, transporte de entulhos 
e varrição. Segurança no Trabalho. Serviços Gerais de Limpeza. Prática Geral em Limpeza Pública. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

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

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO  

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

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

 
CARGO: DENTISTA 

Anestesiologia; Cariologia; Cirurgia Oral Menor; Dentística Restauradora; Odontologia Preventiva e 
Social; Endodontia; Periodontia; Diagnóstico Oral; Patologia Bucal; Materiais Dentários; Odontopediatria 
e Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica: Epidemiologia das doenças 
bucais; Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: Biossegurança nos serviços 
odontológicos; Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos produtos de interesse à saúde 
bucal; Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público; Promoção de Saúde e Prevenção das 
Doenças Bucais: Práticas educativas em saúde bucal; Métodos preventivos em saúde bucal; Fatores de 
risco: Cárie dentária; Doença periodontal; Má oclusão; Câncer bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: 
Competências do Cirurgião-Dentista; Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do 
Auxiliar de Consultório Dentário. Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões 
da cavidade oral. Noções Básicas de Dentística Operatória: Preparo cavitário; Materiais restauradores. 
Noções Básicas de Periodontia. Noções Básicas de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de 
Odontopediatria. Urgências Odontológicas. Noções de Informática aplicada à Odontologia. Registro de 
pacientes e ficha clínica. Farmacologia e Terapêutica. Auditorias e perícias Odontológicas. Princípios de 
diagnóstico diferencial e biópsia. Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. Implantes 
contemporâneos em Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das lesões em tecidos 
duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento endodôntico-obturações de canais. 
Restaurações com materiais provisórios. Restaurações com cimentos de ionômero de vidro. Restaurações 
com amálgamas. Restaurações com resinas compostas. Prótese. Prótese fixa. Prótese parcial removível. 
Prótese total. 

 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

Constituição da República Federativa do Brasil -1988:  1.1.  Título I; 1.2.  Título II Capitulo I/Art.  5º: Dos 
Direitos e Deveres individuais e coletivos.  Lei Federal nº.  8.069  de  13.07.1990 - Estatuto  da criança  e  
do  adolescente - ECA;  Lei  Federal  nº.  9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro; Lei Federal nº.  
10.741 de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº.  10.826 de 22.12.2003 - Estatuto do 
Desarmamento; Lei Federal nº. 11.340 de 07.08.2006 - Estatuto da Mulher (Lei Maria da Penha); Lei 
Federal nº.  12.288 de 20/07/2010 - Estatuto da Igualdade Racial.  Noções De Direito Administrativo. 

 

 
CARGO: TÉCNICO EM EM LABORATÓRIO  

Técnicas e instruções para coleta de material (sangue e secreções). Preparação de reativos e técnicas para 
dosagens bioquímicas; Preparação de meios de cultura; Confecção e colocação de lâminas hematológicas 
e bacteriológicas; Técnicas urinálise (Pesquisa de elementos anormais e preparação de sedimento); 
Técnicas parasitológicas: preparação da amostra, conservantes e identificação de helmintos e 
protozoários; Hematologia – Estudo do hemograma e coagulação. 
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CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL  
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de saúde 
bucal em saúde pública. Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em saúde bucal coletiva; 
recursos humanos em saúde coletiva; legislação e atribuições do THD; modelo de atenção em saúde 
bucal; epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; anatomia dental e funcionamento do 
corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e 
das doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; 
principais afecções da cavidade bucal; atividades do THD na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; 
atividades do THD na periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais 
básicos no atendimento da saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção 
individual, processamento de materiais, desinfecção, descontaminação previa, esterilização e manutenção 
de cadeia asséptica. 

 

 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  

Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças públicas na constituição de  1988.  
Atividade  financeira  do  Município:  conceitos,  características  e  finalidades.  Direito financeiro:  
conceito  e  delimitação.  Orçamento  Público:  conceito,  espécies,  natureza  jurídica, elementos  
essenciais,  classificação,  princípios  orçamentários,  vedações  constitucionais,  normas gerais  do  Direito  
Financeiro  (Lei  nº  4.320  de  17/03/1964;  fiscalização  e  controle  interno  e externo   dos   
orçamentos).   Despesas   públicas:   conceito,   aspectos   jurídicos   e   econômicos, classificação,  
processamento,  autorização,  empenho,  liquidação  e  pagamento.  Despesas  com pessoal  e  encargos  
sociais,  juros  e  encargos  sociais  da  dívida,  outras  despesas  correntes, investimentos,    inversões    
financeiras,    amortização    da    dívida.    Receita    pública:    conceito, classificação,  fontes  e  estágios.  
Receita  Corrente  Líquida.  Crédito  Público  e  Dívida  Pública. Créditos  adicionais:  suplementares,  
especiais  e  extraordinários  e  fontes  para  sua  abertura. Reserva de Contingência. Despesas de 
exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101  de  4/5/2000):  Princípios  e  objetivos;  
Disposições  preliminares;  Planejamento;  Receita pública;  Despesa  pública;  Transparência;  Controle  e  
fiscalização;  Transferências  voluntárias; Destinação  de  recursos  para  o  setor  privado,  dívida  e  
endividamento;  Gestão  patrimonial; Disposições  finais  e  transitórias.  Relatório  Resumido  da  
Execução  Orçamentária  e  Relatório  de Gestão  Fiscal  para  Estados  e  Municípios  exigidos  pela  Lei  
101/00  (LRF).  Sistema  Integrado  de Administração Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM: 
conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. 

 

CARGO: ENFERMEIRO (TODOS) 
SUS: Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevenção e Promoção a Saúde. Promoção da 
saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. 
Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e 
de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos 
comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarréia aguda e desidratação. Transtornos 
mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré -natal. 
Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da 
Mulher no curso da vida. Temas Relacionados à Saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto -
cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações 
que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades 
nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de envelhecimento nos 
aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Código de ética profissional. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA  
Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – fototerapia 
hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. Fisioterapia em 
traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e Obstetrícia. 
Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular; Amputação; Prótese 
e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar 
– gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório; 
Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. isioterapia na Saúde do Trabalhador: 
Conceito de Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no 
ambiente do trabalho. Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade 
(RBC). Ética e legislação profissional. 

 

CARGO: MÉDICO  
Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de saúde da 
população. Sistema Único de Saúde (SUS). Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética Médica: 
relação médico-paciente. Erro médico. Exame e Diagnóstico Clínico Prontuário médico. Consulta 
ambulatorial. Saúde materno-infantil. Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Saúde ocupacional. Saúde 
ambiental. Controle de doenças crônico-degenerativas Acidentes e violência. Acidentes por animais 
peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva das principais 
patologias. Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação 
de doenças, atestado Doenças de Notificação Compulsória, prevenção, diagnóstico e tratamento. 
Alcoolismo e tabagismo. Planejamento familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. 
Epidemiologia, clínica, terapêutica e prevenção das seguintes patologias: Enfermidades do estômago e 
esôfago: Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Câncer Gástrico. Esofagites. Doença 
diverticular. Hemorragias gástricas. Neoplasias do estômago. Enfermidades dos intestinos: Transtornos 
diarréicas. Cólon Irritável. Parasitoses intestinais. Diverticuloses. Apendicite. Neoplasias do colo. 
Enfermidades do pâncreas mais comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias biliares: Cirrose. 
Hepatite. Colelitíase. Colecistite. Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho circulatório: 
cardiopatia isquêmica. Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro-
valvulares; Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência 
arterial periférica. Tromboflebite. Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. 
Neoplasias pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. Cistites. 
Insuficiência renal. Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares 
Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades 
hematológicas: anemias. Leucemias. Linfomas. Enfermidades metabólicas e endócrinas: Diabetes Mellitus. 
Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hipovitaminoses. 
Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças sexualmente transmissíveis: DST, SIDA. Enfermidades 
Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. 
Osteoporose. Osteartrose. Dor lombar. Lesões por Esforços Repetidos - LER. Enfermidades Infecciosas 
mais comuns na prática clínica. Enfermidades psiquiátricas mais comuns na prática clínica. Enfermidades 
dermatológicas: Micoses de pele. Dermatites. Dermatoses. Eczema. Urticária. Acidentes por animais 
peçonhentos. 
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CARGO: MOTORISTA (TODOS) 
Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e 
posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): nº 168/2004 - 
Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, 
de reciclagem e dá outras providências (contemplando alterações até a Resolução nº 435/13); nº 
432/2013 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus 
agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência. Sistema Nacional de Trânsito: composição. Registro e Licenciamento de veículos. 
Habilitação. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e Penalidades. 
Sinalização de trânsito, segurança e velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Direção 
Defensiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. 
Noções básicas de mecânica automotiva. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA  
Conceitos  e  definições  de  alimentos,  nutrientes,  biodisponibilidade  e  energia. Composição química  
dos grupos  de  alimentos. Conceito  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável. Estado  
nutricional  de gestante,  nutriz/lactante e  criança  no  primeiro  ano  de  vida.  Necessidades  e  
recomendações  nutricionais para  gestantes,  nutrizes  e  crianças  no  primeiro  ano  de  vida.  
Aleitamento  materno. Tipos  de  alimentos  e formas  lácteas  recomendadas  para  lactente. Introdução  
de  alimentos complementares  para  o  lactente. Conceitos Básicos  (IMC,  PI,  PA,  TMB,  VET). 
Alimentação  do  Pré-Escolar,  Escolar,  Adolescente  e  Adulto. Alimentação  na  Terceira  Idade.  
Metabolismo  dos  micro  e  macronutrientes.  Cálculo  das  necessidades energéticas. Dieta para as 
diferentes fases do exercício. Métodos e técnicas de pré-preparo e preparo dos alimentos  "in  natura".  
Técnicas  de  preparo  para  a  preservação  das  características  e  valor  nutritivo  dos alimentos.  
Condições  sanitárias  e  higiênicas  dos  alimentos.  Planejamento  de  cardápios.  Métodos  de 
conservação  dos  alimentos.  Tecnologia  dos  alimentos. Tecnologia  do  processamento  de  cereais,  
óleos  e gorduras,  leite  e  derivados,  carne  e  derivados  e  do  peixe.  Controle  higiênico  de  alimentos  e  
legislação sanitária. Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de qualidade de alimentos. 
Síntese proteica. Metabolismo  intermediário  de  glicídios,  lipídios  e  protídios.  Características  básicas 
do  Metabolismo: estado   alimentado,   estado   de   jejum   e   injúrias.   Processos   metabólicos   e   
nutricionais   da   gestação, crescimento  e  do  envelhecimento.  Função  e  metabolismo  dos  
micronutrientes:  vitaminas  e  minerais. Análise  dos  métodos  de  avaliação  nutricional. Métodos  e  
técnicas  de  avaliação  do  Estado  Nutricional. Indicadores  dietéticos.  Indicadores  antropométricos. 
Tabelas  de  composição  química  de  alimentos. Políticas e programas de Alimentação e Nutrição e sua 
interface com Atenção Integral à Saúde da Mulher, Atenção  Integral  à  Saúde  Criança,  Atenção  Integral  
à  Saúde  do  Idoso  e  outros  programas  (saúde  do escolar, imunizações, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS...). Sistema de Informação em Nutrição. Situação  nutricional  de  diferentes  grupos  
populacionais.  Unidade  de  Alimentação  e  Nutrição:  aspectos físico  e  funcional.  Lactário.  Creche.  
Banco de Leite Humano.  Gestão de pessoas em UAN.  Educação alimentar:  Planejamento em educação 
alimentar.  Técnicas do processo de educação alimentar.  Cuidado nutricional. Composição e 
caracterização de dietas progressivas hospitalares. Suporte nutricional. Cálculo de   dietas   utilizando   
tabelas   de   composição   de   alimentos   e   tabelas   de   equivalentes.   Cálculo   de necessidades 
energéticas. Identificação das recomendações nutricionais de macro e micronutrientes para crianças e 
adolescentes saudáveis. Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado e em regime de homecare. 
Interações entre fármacos e nutrientes; Exercício profissional:  legislação, regulamentos e resoluções. 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA 
Peças  e  ferramentas  convencionais;  sistemas  de  direção  (convencional,  direção  hidráulica); sistemas  
de  freios:  funcionamento  de  freios  ,  feios  mecânicos,  sistema  hidráulicos,  cilindros; suspenção: molas 
e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: tipos de 
motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; 
bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor,  graxas  para  
rolamento,  manutenção  e  lubrificação);  operação  prática  com  máquinas  e equipamentos. Código de 
Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a   268),   direção   defensiva,   
primeiros   socorros,   cargas   perigosas,   placas   de   sinalização, equipamentos    obrigatórios,    Código    
de    Trânsito    Brasileiro,    manutenção    e    reparos    no veículo/máquina, avarias  sistema  de  
aquecimento,  freios,  combustão,  eletricidade,  controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes.    
Conservação    e    limpeza    do    veículo/máquina, condições adversas, segurança, instrumentos e 
controle, procedimento de operações, verificações diárias, manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de 
falhas, engrenagens. 

 

CARGOS: PSICÓLOGO (TODOS) 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de 
seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. 
Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico processo de adoecimento enfrentamento da doença e adesão ao 
tratamento. Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar. Psicossomática. Psicologia social e 
psicologia sócio histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil. Equipes 
interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Psicoterapia breve. Teorias e 
técnicas psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria e técnica. 
Clínica de adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de grupo. 
Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A violência na infância, na adolescência e na família. A clínica 
da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO  
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e 
distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; armazenamento de 
medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de 
medicamentos e outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico de pacientes em 
ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da 
farmacoterapia; aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; 
farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; 
análises farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de 
medicamentos; cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de 
análise de medicamentos; estabilidade de medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; 
formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos 
biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de fármacos; aspectos técnicos 
de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em farmácia; farmacologia 
e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e 
farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas 
doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia 
e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; 
farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de 
medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de 
medicamentos. 



PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE - PI 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 
 
 
 
 

9 

 

 

CARGO: JORNALISTA  
Teoria da Comunicação; A Comunicação e os Meios de Comunicação; Comunicação Massa/Indústria 
Cultural; O texto jornalístico: características, estrutura; Técnicas de redação jornalística; Técnicas de 
entrevista e reportagem; Texto opinativo, informativo, interpretativo; As informações e sua extensão; As 
diversas formas de jornalismo; Elaboração de pauta; Produção de releases, comunicados, notas oficiais, 
etc. ; Veículos de Comunicação Internos e Externos; O perfil profissional; Ética jornalismo; Ética e 
Informação; Assessoria de Imprensa; O papel do Assessor de Comunicação/Imprensa; Clipping, Clipping 
Eletrônico; Comunicação Empresarial; Comunicação Integrada; Planejamento e elaboração de planos de 
comunicação; Jornalismo Científico; Comunicação e jornalismo nas novas mídias; Perfil do jornalismo 
com o advento das novas tecnologias; Web jornalismo 

 

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

 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Orientação e representação do espaço (noções de escala, projeções e coordenadas cartográficas, fusos  
horários,  mapas);  Conceitos  e  categorias  fundamentais  da  Geografia;  A  evolução  do pensamento    
geográfico;    Globalização    e    fragmentação    do    mundo    contemporâneo; As transformações 
geopolíticas do espaço mundial; A questão ambiental (tratados internacionais); O   espaço   agropecuário   
e   suas   formas   de   organização;   Blocos   econômicos   e   acordos internacionais;    Desenvolvimento    
e    desigualdades    regionais    do    Brasil    (urbanização e movimentos migratórios); Biomas brasileiros; 
Hidrografia do Brasil; As atividades econômicas e os impactos ambientais do Brasil.  
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CARGO: PROFESSOR CLASSE B PEDAGOGO - ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 9°ANO 
Aspectos Filosóficos da Educação - Concepções de Educação e tendências pedagógicas; as principais teses 
e teorias sobre o pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos Sociológicos da Educação - A relação entre 
educação, ideologia e política; as relações sociais na escola; democratização da escola: autonomia, 
autogestão, participação e cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento humano - 
teorias psicogenéticas : as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: abordagens inatista, 
comportamentalista, construtivista, histórico-cultural. Aspectos da Política Educacional Brasileira - A LDB 
9394/96. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao adolescente. Aspectos do Cotidiano 
Escolar - os conteúdos de ensino e os materiais didáticos; métodos e procedimentos de ensino; produção 
do conhecimento; Aspectos da Orientação Educacional - A Orientação Educacional: princípios, atuação e 
desafios; a Orientação Educacional no espaço escolar: currículo, projeto político-pedagógico, 
planejamento, avaliação; o espaço da Orientação Educacional: conflitos, visão crítica, relações no 
ambiente escolar; articulação escola/comunidade; o fracasso escolar; Pedagogia do Trabalho: uma nova 
perspectiva para o Orientador Vocacional; relação trabalho/educação; principais técnicas de escolha 
ocupacional. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

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

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

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

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE - PI 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 
 
 
 
 

12 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

 
 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

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

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

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

CARGO: PROCURADOR 
DIREITO     CONSTITUCIONAL:    Constituição.    Conceito.    Classificação;    Normas constitucionais.  Leis 
constitucionais  e  complementares.  Emendas  e  revisão  da constituição. Disposições transitórias.  
Inconstitucionalidade e seus controles. Ação Declaratória   de   Constitucionalidade.   Princípios   
constitucionais.   Os   princípios constitucionais   da   Administração   Pública.   Direitos   e   garantias   
individuais   e coletivos.  Direitos  Sociais.  Mandado  de  Segurança,  habeas  corpus,  habeas  data, 
mandado   de   injunção   e   ação   popular.   Liberdades   constitucionais.   Jurisdição constitucional no 
direito brasileiro. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Poder Legislativo:  composição  e  atribuições.  Processo  legislativo.  Orçamento  
e  controle financeiro  e  orçamentário.  Tribunal  de  Contas.  Poder  Executivo.  Organização. 
Competência.  Funções  Essenciais  à  Justiça.  Poder  Judiciário.  Tribunais  e  Juizes Federais.   Tribunais   
e   Juizes   Estaduais.   Regime   constitucional   dos   servidores públicos.    Seriedade,    compromisso    e    
competência.    Econômica    e    social    na Constituição.  Intervenção  do  Estado  no  domínio  econômico.  
Seguridade  social.  Educação   e   cultura.      Regime   constitucional   da   propriedade.   Meio   ambiente. 
DIREITO  ADMINISTRATIVO:  Relação  jurídico-administrativa.  A  personalidade  de direito  público.  
Pessoa  Administrativa.  Órgão  administrativo.  Classificação  dos órgãos   e   funções   da   Administração   
Pública.      A   competência   administrativa: conceito   e   critérios   de   distribuição.   Avocação   e   
delegação   de   competência. Organização   administrativa   brasileira:   princípios   fundamentais.   
Administração direta  e  indireta.    Autarquia.  Sociedade  de Economia  Mista.  Empresa  Pública. 
Fundações   instituídas   pelo   Poder   Público.      Atos   administrativos.   Formação - elementos, 
procedimentos administrativo; validade; eficácia; auto-executoriedade. Atividade  discricionária  da  
Administração  Pública.  Limites.  Controle.    Licitação  e contrato    administrativo.    Lei    n.    8.666/93    
e    posteriores    alterações.    Polícia administrativa - conceito, e  requisitos  de  seu  exercício.  As  
liberdades  públicas  e  o poder  de  polícia.  Serviço  público.  Concessão,  autorização  e  permissão  de  
serviço público.  Bens  públicos – disciplina  legal.    Limitações  do  direito  de  propriedade: 
desapropriação, requisição e servidão administrativa. A Fazenda Pública em juízo. Controle da legalidade  
dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. FunçãoPública.  Regime  Jurídico  dos  
servidores  públicos - cargos  de  provimento efetivo:  provimento,  estágio  probatório,  estabilidade;  
cargos  de  provimento  em comissão.  Direitos,  deveres  e  responsabilidade  dos  servidores  públicos.  
Parceria Público-Privada.  DIREITO  TRIBUTÁRIO:  Direito  Tributário.  Princípios.  O  Código Tributário   
Nacional.   Normas   Gerais   de   Direito   Tributário.   Norma   tributária. Espécies.  Vigência.  
Interpretação  e  aplicação.  Obrigação  tributária.  Estrutura  e elementos  constitutivos.  Espécies.  Fato  
gerador.  Sujeitos  ativo  e  passivo.  Crédito tributário.   Conceito.   Natureza.   Lançamento.   Revisão.   
Suspensão,   extinção   e exclusão.  Prescrição  e  decadência.  Repetição  do  indébito.  Responsabilidade  
por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal  e  de  
terceiros.  Responsabilidade  supletiva.  Garantias  e  privilégios  do crédito   tributário.   Tributo.   
Conceito.   Natureza    jurídica.   Espécies.   Impostos municipais.   Espécies.   Taxas   e   contribuições   
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municipais.   Regulamentação   na legislação   tributária   municipal.   Autuações.   Processo   
administrativo   tributário. Conselho  de  Contribuintes.  Competência.  DIREITO  CIVIL:  Lei.  Vigência.  
Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. Das pessoas naturais e   jurídicas.   
Personalidade.   Capacidade.   Sociedades   mercantis.      Fatos,   atos   e negócios  jurídicos – requisitos.  
Modalidades,  forma  e  prova  dos  atos  jurídicos. Nulidade  e  anulabilidade  dos  atos  jurídicos.  Atos  
ilícitos.  Prescrição  e  decadência. Responsabilidade  civil  por  atos ilícitos.  Dos  bens  e  suas  espécies.  
Bens  públicos  e privados.  Da  posse.  Conceito  e  classificação,  aquisição,  efeitos  e  perda.  Proteção 
possessória. Da propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da propriedade.  Dos  
direitos  reais.  Tipos. Aquisição  e  perda.  Enfiteuse.  Direitos  reais sobre coisas alheias. Direitos reais de 
garantia. Obrigações – conceito, constituição, modalidades   e   efeitos.   Obrigações   civis   e   comerciais.   
Contratos – conceito, classificação, elementos, constituição, extinção e efeitos. A autonomia da vontade e a    
ordem    pública.        Registros    públicos.    DIREITO    PROCESSUAL    CIVIL    E ORGANIZAÇÃO  
JUDICIÁRIA:  Jurisdição  e  competência.  Ação:  conceito,  natureza jurídica. Condição e classificação das 
ações. Processo: conceito, natureza jurídica e pressupostos  processuais.  Procedimentos  ordinário  e  
sumário.  Atos  processuais: regras   gerais,   forma,   tempo,   prazos   e   comunicação   processual.   
Preclusão. Nulidades.Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual. Litisconsórcio. 
Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. Denunciação   da   lide   e   
chamamento   ao   processo.   Ação   regressiva.   Formação, suspensão  e  extinção  do  processo.  Petição  
inicial.  Requisitos.  Inépcia.  Do  pedido. Cumulação   e    espécies   de    pedido.   Resposta   do   réu:   
exceção,   contestação, reconvenção.  Revelia  e  seus  efeitos.  Audiência  de  instrução  e  julgamento.    
Prova. Princípios gerais. Sentença. Coisa julgada material e formal. Processo de execução. Título    judicial    
e    extrajudicial.    Embargos    à    execução.    Medidas cautelares. Antecipação  da  tutela.  Ação  
declaratória  incidental.    Procedimentos  Especiais. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência. Ação   Rescisória.   Mandado   de   Segurança.   Ação   popular   e   ação   
civil   pública.  Reclamação   e   correição.   Organização   Judiciária   do   Estado   do   Piauí.   DIREITO 
PENAL e PROCESSUAL PENAL: Norma penal: interpretação e limites de vigência no tempo  e  no  espaço.  
Crime:  conceito,  sujeitos,  objetos  e  circunstâncias.    Causas  de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. 
Extinção da punibilidade. Crimes contra o patrimônio  e  crimes  contra  a  fé  pública.  Crimes  contra  a  
Administração  Pública: crimes   praticados   por   funcionários   contra   a   Administração   em   geral;   
crimes praticados  por  particular  contra  a  Administração  em  geral  e  crimes  contra  a Administração 
da Justiça. Procedimento penal. Inquérito policial. Ação penal e ação civil.  Notitia  criminis.  Jurisdição  
Penal.  A  instrução  criminal  nos  crimes  contra  a Administração   Pública.   Habeas   Corpus.Processo   e   
julgamento   nos   crimes   de responsabilidade  dos  funcionários  públicos.  Responsabilidade  penal  do  
Prefeito. DIREITO  DO  TRABALHO  E  PROCESSUAL  DO  TRABALHO:  Relações  de  trabalho: empregado  
e  empregador.  Contrato  Individual  de  Trabalho:  natureza  jurídica; duração; alteração; suspensão e 
interrupção; nulidade e efeitos; término. Contrato de  trabalho  com  a  Administração  Pública.    Duração  
e  condições  de  trabalho – jornada,  repouso,  trabalho  extraordinário  e  trabalho  noturno,  férias.  
Condições especiais  de  trabalho – segurança,  higiene  e  medicina  do  trabalho;  adicionais  de 
periculosidade  e  insalubridade;  trabalho  da  mulher,  da  criança  e  do  adolescente. Estabilidade  e  
garantia  de  emprego.  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço. Fiscalização,  autuação  e  imposição  
de  multas.  Recursos.  Inscrição  e  cobrança.  Da Justiça   do   Trabalho:   organização   e   funcionamento.   
Do   Ministério   Público   do Trabalho:  atribuições  e  competência.    Direito  Processual  do  Trabalho:  
princípios gerais;  autonomia;  singularidade.    Atos,  termos  e  prazos  processuais. Nulidades dos  atos  
processuais.  Preclusão  e  perempção.  Exceções.  Conflitos  de  jurisdição. Audiências. Provas. Da decisão 
e sua eficácia. O jus postulandi.  Dissídio individual: sujeitos,  classificação,  condições  da  ação,  rito.  
Privilégios  da  Fazenda  Pública. Aplicação   subsidiária   do   direito   comum.      Execução.   Execução   
provisória   e definitiva. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório e intervenção.  Recursos no   
processo   trabalhista:   espécies;   pressupostos   de   admissibilidade;   efeitos.  Prescrição.  Decadência.   


