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ANEXO I – A   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS  
Número de vagas:.......................... 06 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Alfabetizado 
Taxa de inscrição:...........................R$ 32,70 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Executar todo e qualquer tipo de serviços braçais, tais como 
roçagem de margens de estradas, carregamento e descarregamento de caminhões; auxiliar os motoristas, 
mecânicos, tratoristas e operadores de máquinas na execução dos seus serviços, plantio, poda, rega e adubação de 
plantas ornamentais, arborização e hortaliças; abrir valetas, tapar buracos; exercer vigilância diurna e noturna nas 
diversas dependências dos prédios públicos municipais, inclusive cemitérios; observar e fiscalizar a entrada e 
saída de pessoas e viaturas nas dependências dos; fazer comunicações sobre qualquer ameaça ao patrimônio 
público municipal; desempenhar outras atividades semelhantes e atinentes a sua função.    
 

CARGO: GARI  
Número de vagas:...........................07 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Alfabetizado 
Taxa de inscrição:...........................R$ 32,70 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Garantir a limpeza das vias e logradouros públicos, através de 
varrição e coleta de resíduos e entulhos, coleta de lixo orgânico e inorgânico nas residências, comércios, 
indústrias e casas de saúde do município, tanto na sede quanto nos distritos e povoados, realizar todos os serviços 
atinentes ao seu cargo. 

 
CONTEÚDO DA PORVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Figuras iguais e desiguais 
02 – Teoria dos conjuntos; tipos; nomenclatura 
03 – Expressões numéricas 
04 – Operações fundamentais 
05 – Dezena, centena, milhar, dúzia, etc. 
06 – Problemas com operações fundamentais 
07 – Dobro, triplo, quádruplo. 
08 – Metade, Terça parte. 
09 – Números pares e ímpares.  
10 – Números decimais 

  11 –  Sistema de medidas: comprimento, massa, volume, área e capacidade. 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Sílaba e classificação 
02 – Divisão da sílaba 
03 – Sílaba Átona e Tônica 
04 – Posição da sílaba tônica 
05 – Encontros vocálicos 
06 – Acentuação gráfica 
07 – Pontuação 
08 – Ortografia 
09 – Classe de palavras. 
10 – Termos da oração  
 

 
 

CARGO: OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS – Prova com 50 questões.  
 

CARGO: GARI – Prova com 50 questões. 
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ANEXO I – B 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: MECÂNICO 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 600,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental Incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 36,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
máquinas, veículos e equipamentos equivalentes, providenciando os consertos nas áreas de lanternagem, solda, 
torno, pintura, eletricidade, mecânica, testando-os para certificar-se das condições de funcionamento. 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
Número de vagas:.......................... 06 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Alfabetizado 
Taxa de inscrição:...........................R$ 32,70 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Executar tarefas braçais de limpeza, conservação, zeladoria, portaria 
de prédios e logradouros públicos e demais atividades de caráter simples que não requeiram mão de obra 
especializada.    
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Figuras iguais e desiguais 
02 – Teoria dos conjuntos; tipos; nomenclatura 
03 – Expressões numéricas 
04 – Operações fundamentais 
05 – Dezena, centena, milhar, dúzia, etc. 
06 – Problemas com operações fundamentais 
07 – Dobro, triplo, quádruplo. 
08 – Metade, Terça parte. 
09 – Números pares e ímpares.  
10 – Números decimais 
11 – Sistema de medidas: comprimento, massa, volume, área e 

capacidade. 
12 – Frações – tipos e operações. 
13 – Problemas com frações. 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Sílaba divisão e classificação 
02 – Sílaba Átona e Tônica 
03 – Posição da sílaba tônica 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Acentuação gráfica e crase 
06 – Pontuação 
07 – Ortografia 
08 – Classe de palavras 
09 – Colocação pronominal 
10 – Termos da oração  
11 - Orações coordenadas e subordinadas 
12 – Uso de mal e mau, cujo(s) cuja(s) 
 
 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE MECÂNICO 
 

Sistema de refrigeração; lubrificantes e sistema de lubrificação; vela; fusíveis; filtros e suas funções; motor;  
mancais; sistema de ignição; alimentação; sistema de suspensão; sistema responsável pelo transporte do 
combustível; lanternagem; pintura; solda; rolamentos; primeiros socorros, mecânica de máquinas pesadas.  
   

CARGO: MECÂNICO – Prova específica da questão 26 a 50 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - prova com 50 (cinqüenta) questões. 
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ANEXO I – C  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: TRATORISTA 
Número de vagas:...........................01 
Vencimento base:...........................R$ 600,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 36,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Operar tratores de pneus, com carretas, arados, e demais 
equipamentos agrícolas e de terraplenagem, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na área 
urbana e rural, vistoriar a máquina e zelar pela manutenção, conservando-as em perfeitas condições de higiene e 
funcionamento, recolher a máquina na garagem assim que as tarefas forem concluídas, executar outras atividades 
pertinentes ao seu cargo. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Número de vagas:..........................01 
Vencimento base:...........................R$ 800,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 35,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Operar tratores de esteira, motoniveladoras, pá-carregadeira, 
retroescavadeira e máquinas pesadas em geral, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na área 
urbana e rural, vistoriar a máquina e zelar pela manutenção, conservando-a em perfeitas condições de higiene e 
funcionamento, recolher a máquina na garagem assim que as tarefas forem concluídas, executar outras atividades 

pertinentes ao seu cargo. 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 
MATEMÁTICA: 
01 – Figuras iguais e desiguais 
02 – Teoria dos conjuntos; tipos; nomenclatura 
03 – Expressões numéricas 
04 – Operações fundamentais 
05 – Dezena, centena, milhar, dúzia, etc. 
06 – Problemas com operações fundamentais 
07 – Dobro, triplo, quádruplo. 
08 – Metade, Terça parte. 
09 – Números pares e ímpares.  
10 – Números decimais 
11 – Sistema de medidas: comprimento, massa, volume, área e 

capacidade. 
12 – Frações – tipos e operações. 
13 – Problemas com frações. 

 
PORTUGUÊS: 
01 – Sílaba divisão e classificação 
02 – Sílaba Átona e Tônica 
03 – Posição da sílaba tônica 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Acentuação gráfica e crase 
06 – Pontuação 
07 – Ortografia 
08 – Classe de palavras 
09 – Colocação pronominal 
10 – Termos da oração  
11 - Orações coordenadas e subordinadas 
12 – Uso de mal e mau, cujo(s) cuja(s) 
 
 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE TRATORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 
Lei 9.602 de 21 de janeiro de 1998 
Noções básicas de primeiros socorros, mecânica de máquinas pesada e meio ambiente. 
Conhecimento geral sobre a máquina, Conhecimento com á manutenção. 
Placas de sinalização e regulamentação de trânsito 

  
CARGO: TRATORISTA  E OPERADOR DE MÁQUINAS  – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO I – D 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: VIGILANTE 
Número de vagas:...........................02 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 32,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Vigiar os prédios e logradouros públicos, zelando do patrimônio, a 
que lhe foi confiado, percorrer sistematicamente e inspecionar seus locais de trabalho, evitando incêndios, 
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, informando ao seu superior ou outra autoridade 
sobre a ocorrência de fatos anormais, proteger a integridade física e moral das pessoas nos prédios públicos e 

outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

CARGO: AGENTE DE OBRAS PÚBLICAS 
Número de vagas:...........................02 
Vencimento base:...........................R$ 700,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 40,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Exercer atividades de pedreiro, armador, pintor, encanador, 
eletricista, carpintaria, bombeiro-hidráulico, e demais serviços atinentes a sua função, na construção, reforma e 
ampliação de próprios públicos. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 
MATEMÁTICA: 
01 – Figuras iguais e desiguais 
02 – Teoria dos conjuntos; tipos; nomenclatura 
03 – Expressões numéricas 
04 – Operações fundamentais 
05 – Dezena, centena, milhar, dúzia, etc. 
06 – Problemas com operações fundamentais 
07 – Dobro, triplo, quádruplo. 
08 – Metade, Terça parte. 
09 – Números pares e ímpares.  
10 – Números decimais 
11 – Sistema de medidas: comprimento, massa, volume, área e 

capacidade. 
12 – Frações – tipos e operações. 
13 – Problemas com frações. 

 
PORTUGUÊS: 
01 – Sílaba divisão e classificação 
02 – Sílaba Átona e Tônica 
03 – Posição da sílaba tônica 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Acentuação gráfica e crase 
06 – Pontuação 
07 – Ortografia 
08 – Classe de palavras 
09 – Colocação pronominal 
10 – Termos da oração  
11 - Orações coordenadas e subordinadas 
12 – Uso de mal e mau, cujo(s) cuja(s) 
 
 

 
 
CARGO: VIGILANTE – Prova com 50 questões 
 

CARGO: AGENTE DE OBRAS PÚBLICAS – Prova com 50 questões 
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ANEXO I – E 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
Número de vagas:...........................02 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 32,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Dirigir, com documentação legal, os veículos leves, tais como: 
veículos de passeio, utilitários e outros equivalentes, manter o veículo em perfeitas condições, respeitar as leis de 
trânsito e as ordens de serviços recebidas, cumprir com a regulamentação do setor de transporte, executar outras 
tarefas que contribuam, direta ou indiretamente, para o bom desempenho das atividades pertinentes ao cargo.  

 
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 
Número de vagas:...........................02 
Vencimento base:...........................R$ 600,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 36,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Dirigir, com documentação legal, os veículos pesados, tais como: 
caminhões, ônibus, e equivalentes, manter o veículo em perfeitas condições, respeitar as leis de trânsito e as 
ordens de serviços recebidas, cumprir com a regulamentação do setor de transporte, executar outras tarefas que 
contribuam, direta ou indiretamente, para o bom desempenho das atividades pertinentes ao cargo.  

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 
MATEMÁTICA: 
01 – Figuras iguais e desiguais 
02 – Teoria dos conjuntos; tipos; nomenclatura 
03 – Expressões numéricas 
04 – Operações fundamentais 
05 – Dezena, centena, milhar, dúzia, etc. 
06 – Problemas com operações fundamentais 
07 – Dobro, triplo, quádruplo. 
08 – Metade, Terça parte. 
09 – Números pares e ímpares.  
10 – Números decimais 
11 – Sistema de medidas: comprimento, massa, volume, área e 

capacidade. 
12 – Frações – tipos e operações. 
13 – Problemas com frações. 

 
PORTUGUÊS: 
01 – Sílaba divisão e classificação 
02 – Sílaba Átona e Tônica 
03 – Posição da sílaba tônica 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Acentuação gráfica e crase 
06 – Pontuação 
07 – Ortografia 
08 – Classe de palavras 
09 – Colocação pronominal 
10 – Termos da oração  
11 - Orações coordenadas e subordinadas 
12 – Uso de mal e mau, cujo(s) cuja(s) 
 
 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS 
Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 
Lei 9.602 de 21 de janeiro de 1998 
Conhecimentos gerais sobre direção defensiva. 
Noções básicas de primeiros socorros, mecânica de veículos leves, conservação, manutenção e meio ambiente. 
Placas de sinalização e regulamentação de trânsito.  
 

CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES e MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – Prova 
específica da questão 26 a 50 

 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 6

 

ANEXO II – A   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE  
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 545,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento..........1-Ensino Fundamental Completo; 2 - Residir na área da comunidade em que 

atuar, desde a data da publicação do Edital do Concurso Público; 3 – Haver 
concluído, com aproveitamento, o curso introdutório de formação inicial e 
continuada.    

Inscrição......................................... R$ 32,70 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Exercer atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a 
notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de 
saúde. Prevenção da malária e da dengue, conforme orientações do Ministério da Saúde. Acompanhar por meio 
de visita domiciliar, todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe. 

 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Equação de 1o. Grau 
02 – Equações com incógnitas e inequações   
03 – Razão e proporção 
04 – Regra de três simples e composta 
05 – Porcentagem e juros 
06 – Frações 
07 – Problemas com Frações 
08 – Expressões Numéricas 
09 – Polígonos, polinômios e funções de 1º e 2º grau e 

regulares.     
10 – Sistemas de medida: comprimento, massa, área, 

volume e capacidade. 
11 – Triângulos. 
 

 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Ortografia 
02 – Fonética 
03 – Classes de palavras 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Palavras parônimas e homônimas 
06 – Acentuação gráfica e crase 
07 – Uso de mal e mau 
08 – Pontuação 
09 – Análise morfológica 
10 – Termos de oração 
11 – Analise sintática (período simples e composto) 
12 – Orações coordenadas e subordinadas 
13 – Colocação pronominal 
14 – Vozes do verbo 
15 – Composição e derivação. 
16 – que, porque, mal, mau 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE 
 

Aspectos Epidemiológicos: Agente Etiológico, Vetores e Reservatórios, Modo de Transmissão, Período de 
Incubação, Suscetibilidade e Imunidade, Vacina. Conhecimentos dos principais Programas de erradicação e 
controle de doenças em execução no país: Dengue, Hanseníase, Leptospirose, Tuberculose, Chagas, Hepatite B, 
Hepatite C, Raiva, Meningite e Leishmaniose, Peste Bubônica. Medidas de controle das principais endemias:vias 
de transmissão, controle vetorial químico e físico, tratamento focal e perifocal. Educação em Saúde e participação 
comunitária, ética profissional.   
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO II – B 
   

PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:........................... R$ 545,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 32,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Realizar ações de promoções e prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção a saúde. Proceder à 
desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados, preparar e organizar instrumental e materiais 
necessários, instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos, cuidar da manutenção e 
conservação dos materiais e equipamentos odontológicos e organizar a agenda clinica. 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Equação de 1o. Grau 
02 – Equações com incógnitas e inequações   
03 – Razão e proporção 
04 – Regra de três simples e composta 
05 – Porcentagem e juros 
06 – Frações 
07 – Problemas com Frações 
08 – Expressões Numéricas 
09 – Polígonos, polinômios e funções de 1º e 2º grau e 

regulares.     
10 – Sistemas de medida: comprimento, massa, área, 

volume e capacidade. 
11 – Triângulos. 
 

 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Ortografia 
02 – Fonética 
03 – Classes de palavras 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Palavras parônimas e homônimas 
06 – Acentuação gráfica e crase 
07 – Uso de mal e mau 
08 – Pontuação 
09 – Análise morfológica 
10 – Termos de oração 
11 – Analise sintática (período simples e composto) 
12 – Orações coordenadas e subordinadas 
13 – Colocação pronominal 
14 – Vozes do verbo 
15 – Composição e derivação. 
16 – que, porque, mal, mau 

 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD 
1 - Instrumentais odontológicos; 2 - Grandes grupos em que se classifica o instrumental cortante; 3 - Dieta 
alimentar; 4 – Restaurações e Restauradores; 5 – Radiografia; 6 - O flúor; 7 - Cárie; 8 - Equipamentos 
odontológicos; 9 - Esterilização; 10 - Contaminações e desinfecções de instrumentais e do profissional; 11 - 
Materiais dentários; 12 – Isolamento; 13 – Modelagem; 14 - Limpeza de superfícies; 15 - Higienização  
dentária;16 - Uso do CIV e fosfato de zinco; 17-  Higiene Bucal; 18 - Material selante; 19 – Placas bacterianas; 
20 – Resina.   
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD – Prova específica da questão 26 a 50.   
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ANEXO II – C 
   

PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Número de vagas:.......................... 02 
Vencimento base:...........................R$ 600,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 36,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Auxiliar e desenvolver tarefas de rotina na área administrativa, 
operando equipamentos diversos, atendendo aos servidores e ao público em geral, auxiliando todas as áreas de 
atuação do município, cumprindo as ordens passadas por seus superiores, manter, organizar, classificar e atualizar 
arquivos, fichários, livros, publicações e demais documentos, possibilitando facilidade em novas consultas, 
operar equipamentos de cálculos e de informática, conferir todos os documentos que passaram por suas mãos, 
passando-os imediatamente ao seu superior e demais atividades correlatas ao seu cargo. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Equação de 1o. Grau 
02 – Equações com incógnitas e inequações   
03 – Razão e proporção 
04 – Regra de três simples e composta 
05 – Porcentagem e juros 
06 – Frações 
07 – Problemas com Frações 
08 – Expressões Numéricas 
09 – Polígonos, polinômios e funções de 1º e 2º grau e 

regulares.     
10 – Sistemas de medida: comprimento, massa, área, 

volume e capacidade. 
11 – Triângulos. 
 

 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Ortografia 
02 – Fonética 
03 – Classes de palavras 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Palavras parônimas e homônimas 
06 – Acentuação gráfica e crase 
07 – Uso de mal e mau 
08 – Pontuação 
09 – Análise morfológica 
10 – Termos de oração 
11 – Analise sintática (período simples e composto) 
12 – Orações coordenadas e subordinadas 
13 – Colocação pronominal 
14 – Vozes do verbo 
15 – Composição e derivação. 
16 – que, porque, mal, mau 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
O servidor público e a Constituição Federal de 1988. Regime jurídico dos Servidores Públicos. Serviço Público. 
Conceito, natureza, modalidades e formas de prestação. Regime Jurídico da licitação e dos contratos, (Lei 
8666/93), análise da legislação, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação, procedimentos, 
anulação, revogação e modalidades da licitação. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, espécie e 
formas de controle,(externo, interno, parlamentar, social, jurisdicional), de suas características; seus efeitos na 
prestação dos serviços públicos e responsabilidade civil da administração. Lei de Responsabilidade fiscal.Word – 
Digitação e, formatação; conhecimentos sobre os diversos menus; teclas de atalho; Tabelas e Colunas e 
classificação destas; - Impressão.  Excel – Introdução ao Excel 2000;  - planilhas;  Operações Diversas;  - 
Funções;   
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO II – D 

   
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Número de vagas:.......................... 02 
Vencimento base:........................... R$ 600,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 36,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Conduzir o veículo com prudência e observar as leis de trânsito e 
normas de segurança para um transporte adequado, rápido e eficaz aos pacientes, noções básica de primeiros 
socorros. Auxiliar o paciente nas entradas e saídas da ambulância. Verificar e cuidar do estado de conservação do 
veículo. Efetuar relatório de viagens e outras atividades pertinentes ao cargo. 

 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Equação de 1o. Grau 
02 – Equações com incógnitas e inequações   
03 – Razão e proporção 
04 – Regra de três simples e composta 
05 – Porcentagem e juros 
06 – Frações 
07 – Problemas com Frações 
08 – Expressões Numéricas 
09 – Polígonos, polinômios e funções de 1º e 2º grau e 

regulares.     
10 – Sistemas de medida: comprimento, massa, área, 

volume e capacidade. 
11 – Triângulos. 
 

 

 

PORTUGUÊS: 
01 – Ortografia 
02 – Fonética 
03 – Classes de palavras 
04 – Encontros vocálicos 
05 – Palavras parônimas e homônimas 
06 – Acentuação gráfica e crase 
07 – Uso de mal e mau 
08 – Pontuação 
09 – Análise morfológica 
10 – Termos de oração 
11 – Analise sintática (período simples e composto) 
12 – Orações coordenadas e subordinadas 
13 – Colocação pronominal 
14 – Vozes do verbo 
15 – Composição e derivação. 
16 – que, porque, mal, mau 

 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 
Lei 9.602 de 21 de janeiro de 1998 
Conhecimentos gerais sobre direção defensiva. 
Noções básicas de primeiros socorros, mecânica de veículos leves, conservação, manutenção e meio ambiente. 
Placas de sinalização e regulamentação de trânsito 
 

CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – A  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 700,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais   
Requisitos para provimento............. Ensino Médio 
Inscrição ..........................................R$ 40,00 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Fiscalizar o cumprimento da Legislação Municipal sobre obras e 
edificações do município, fazendo vistorias, leituras de projetos, conferencia de medidas, cálculos de área, 
notificações, embargos e aplicação de multas. Fiscalizar as posturas do município, fazendo vistorias nas 
atividades comerciais localizadas e ambulantes, logradouros públicos em geral, orientando e autuando os 
contribuintes infratores para disciplinar o exercício dos direitos individuais para o bem estar dos munícipes. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                              
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

 
PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

1 – Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 2 – Código Sanitário de Goiás; 3 – Dengue, Tuberculose, Malária, 
Chagas, Hanseníase, Leptospirose, Bócio, Raiva etc.; Vermes em Geral; Vírus bactérias; Impostos do Município; 
Conhecimentos sobre a Lei Orgânica do SUS; Sistema Único de Saúde; Código de Vigilância Sanitária do 
Município; Estabelecimentos Comerciais; Doenças de Agravo à Saúde; Produtos e Substâncias de Interesse à 
Saúde; Produtos Farmacológicos; Embalagens; Higiene; Limpeza; injeções; curativos; Vencimentos; Radiografia 
e Equipamentos. 
 

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS – Prova da questão 26 a 50 
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ANEXO III – B 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 800,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Ensino Médio 
Inscrição ..........................................R$ 40,00 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Exercer a fiscalização pertinente a aplicação e cumprimento das 
disposições legais compreendidas na competência da vigilância ambiental, orientando e aplicando multas e 
sanções, quando for o caso, sempre agindo na preservação do meio ambiente. 
 
CARGO: RECEPCIONISTA 
Número de vagas............................. 02 
Vencimento base.............................  R$ 545,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento............ Ensino médio 
Inscrição ..........................................R$ 32,0 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO – Recepcionar visitantes, encaminhando-os para a repartição 
competente, agendar e comunicar compromissos assumidos pelas autoridades superiores, receber e encaminhar 
correspondências, fax e ligações telefônicas, controlar as entradas e saídas de pessoas, atender a todos com 
presteza, educação e competência, atuando com ética no exercício da função, mantendo a imagem profissional e o 
bom relacionamento com colegas e seus superiores, e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

 
PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

Lei de crimes ambientais; Lei n° 7.797; Política Nacional do Meio Ambiente; Lei Federal 6938/81; Educação 
Ambiental, Lei n° 9.795/99; Sistema Único de Saúde; Lei n° 17.071/04, alterada pela Lei 17.171/05; Word – 
Digitação e, formatação; conhecimentos sobre os diversos menus; teclas de atalho; Tabelas e Colunas e 
classificação destas; - Impressão. 6 - Excel – Introdução ao Excel 2000;  - planilhas;  Operações Diversas;  - 
Funções. 
CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE – Prova da questão 26 a 50 
 
CARGO: RECEPCIONISTA – Prova de 50 questões 
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ANEXO III – C 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: TECNICO EM R-X 
Número de vagas..............................01 
Vencimento base.............................  R$ 700,00 
Carga horária................................... 24 horas semanais 
 Requisitos para provimento........... Ensino Técnico Médio com registro n o CRTR 
Inscrição ..........................................R$ 40,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Realizar exames de raio-x, proceder à revelação de filme 
radiológico, zelar pela assepsia, conservação e manutenção dos equipamentos, bem como materiais em salas de 
exames. Zelar pelo controle radiativo do pessoal e paciente no ambiente através da proteção de dossímetros, 
observando os períodos de reposição e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                              
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM R-X  
Noções de Anatomia Humana: sistema músculo-esonético, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema 
genito-urinário, sistema nervoso central, sistema cardiovascular; Propriedades das Radiações: Obtenção da 
Radiação X, Propriedade Biológica; Noções de Proteção, Propriedade Fotográfica, Convenção Luminosa; 
Técnicas de Realização de Exames: Radiografias de Crânio, Radiografias de Seis da Face, Radiografias de 
Cavum, Radiografias de Mastóides, Radiografias de Órbitas, Radiografias de Coluna Cervical, Radiografias de 
Coluna Dorsal, Radiografias de Coluna Lombo-Sacro, Radiografias de Sacro e Cóccix, Radiografias de Sacro-
Ilíacas, Radiografias de Bacia, radiografia de Tórax, Radiografias de Arcos Costais e Esterno, Radiografias de 
Coração e Vasos da Base, Radiografias de Abdômen, Radiografias de Segmentos Apendiculare, Radiografias de 

Articulações. 
 

CARGO: TÉCNICO EM R-X – Prova específica, atinente ao cargo, da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – D 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Número de vagas............................. 03 
Vencimento base.............................  R$ 700,00 
Carga horária................................... 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento........... Curso de Técnico em Enfermagem o com registro no COREN. 
Inscrição ..........................................R$ 40,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Auxiliar no atendimento a pacientes sob supervisão do médico e do 
enfermeiro, cumprindo assim prescrições médicas e auxiliando nas intervenções cirúrgicas. Cuidar da 
conservação dos instrumentos médicos, fazendo a esterilização de todos os materiais e desempenhar outras 
tarefas atinentes ao cargo. 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                             
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1- Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, dados antropométricos; 2- Medidas de proteção anti-infecciosa, 
limpeza, desinfecção, descontaminação, esterilização; 3- Feridas: conceito, classificação, e cicatrização; 4-
Curativos: técnicas e tipos; 5- Retirada de pontos; 6- Enfaixamento; 7- Administração de medicamentos: diluição, 
dosagem, vias e técnicas: 8- Primeiros Socorros: parada cardio-respiratória, traumatismos, hemorragias, 
envenenamento, queimaduras, choque, acidentes com animais peçonhentos, corpos estranhos; 9- Assistência de 
enfermagem à mulher; 10- Assistência de enfermagem à criança: cuidados com o recém-nascido, crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno e orientação para o desmame, controle de doenças diarréicas/ 
desidratação/desnutrição, infecções respiratórias agudas; assistência de enfermagem ao escolar e ao adolescente; 
11- Assistência de enfermagem ao paciente com doenças crônico-degenerativas: Hipertensão, diabetes mellitus; 
12- Assistência de enfermagem ao idoso; 13- Assistência de enfermagem ao paciente portador de doença infecto-
contagiosas e transmissíveis; 14- Transmissão e formas de controle de sarampo, difteria, rubéola, caxumba, 
tétano, raiva humana, poliomielite, coqueluche, tuberculose, hanseníase, meningites, hepatites virais, varicela, 
AIDS; 15- Assistência de enfermagem nas seguintes doenças endêmicas: cólera, dengue, febre amarela e 
leishmaniose 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – E  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: NUTRICIONISTA 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 700,00 
Carga horária.................................. 24 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Nutrição com registro no CRN 
Inscrição ..........................................R$ 40,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Trabalhar no desempenho de atividades no sentido de buscar 
melhorias na qualidade de vida da população, dando assistência e educação nutricional a coletividades ou 
indivíduais, sadios ou enfermos, em instituições públicas e em consultório de nutrição, desenvolver programas de 
orientação alimentar para a população carente. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                           
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                           
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE NUTRICIONISTA 
1 – Política de compra do SND; 2 – Distribuição da merenda escolar; 3 –  Custo de refeições percápita; 4 –  
Métodos da avaliação nutricional; 5 –  Educação nutricional: Educação para uma melhor nutrição; 6 –  
Aproveitamento de nutrientes e alimentos de baixo custo;  7 – Alimentação de escolar e pré-escolar; 8 –  
Pirâmide de alimentos; 9–  Biodisponibilidade dos minerais; 10 –  Higiene dos alimentos; 11 –  Morfologia e 
fisiologia do ser humana: Corpo Humano;  12 – Estudo das substâncias alimentares: Vitaminas solúveis na 
gordura, vitaminas solúveis na água, os novos alimentos; 13 –  Aspectos sócio - econômicos e educacionais; 14 –  
Saúde, nutrição e rendimento Escolar; Sistema endócrino; 15 –  Doenças da infância; 16 –  Deficiência mental; 
17 –  Nutrição normal; 18 –  Nutrição e dietoterapia: nutrição na doença; 19 –  Nutrição e Saúde Pública: 
Subnutrição, obesidade, diabéticos. 
CARGO: NUTRICIONISTA – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – F  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ARQUITETO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.700,00 
Carga horária.................................. 24 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Curso Superior em Arquitetura e registro no CREA 
Inscrição ..........................................R$ 100,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Desenvolver atividades relativas à elaboração de projetos de 
arquitetura e a especificações de obras, reparos, renovação ou ampliação dos espaços arquitetônicos; orientar a 
elaboração de projetos; elaborar especificações de material para construção; acompanhar a fiscalização de obras e 
serviços; colaborar tecnicamente com os demais órgãos; executar as funções afins, em âmbito prático e teórico, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ARQUITETO 

 

Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento 
e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos. Atribuição dos poderes públicos. 
Preservação do Meio Ambiente natural e construído. Estrutura urbana. Sistema viário. Projetos de urbanização. 
Loteamentos. Noções sobre: distribuição de água, energia elétrica e esgoto sanitário. Noções sobre resistência dos 
materiais. Técnica de materiais e construções. Projeto arquitetônico. A cidade como arquitetura. A forma dos 
espaços. Arquitetura moderna. Arquitetura brasileira. Prevenção contra incêndio.  Sustentabilidade urbana 
Agenda Habitat e Agenda 21).  Avaliação de impacto ambiental e ocupação da terra.  Legislação ambiental 
municipal, estadual e federal.  Lei orgânica do município. Parcelamento do solo urbano (Lei 6766/79). 
Constituição Federal, arts. 1º, 29 a 31, 35, 52, 149, 156 a 158 e 225. Direito administrativo: Desapropriação, 
permissão; autorização e concessão. Controle e fiscalização de obras. Lei Orgânica do Município.  
 
CARGO: ARQUITETO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – G  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.700,00 
Carga horária.................................. 24 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Curso Superior em Engenharia Civil com registro no CREA 
Inscrição ..........................................R$ 100,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Elaborar projetos e fiscalização de edificações, estradas, pistas de 
rolamento, sistema de transporte e abastecimento de água e de saneamento; orientar e coordenar estudos, planos e 
pesquisas de interesse urbanístico local, garantindo continuidade do processo de planejamento; planejar, orientar 
e controlar a execução de programas, obras e serviços propostos no plano de desenvolvimento urbano; formular 
diretrizes de uso de solo e sistema viário; analisar e emitir parecer sobre projetos de edificações, observando o 
Código de Obras do Município; executar as funções afins. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ENGENHEIRO CIVIL 

 

Meio Ambiente: Poluição e Contaminação do meio ambiente (ar-água-solo). Infra-estrutura Urbana: projetos 
geométricos, terraplenagem, pavimentação e manutenção de pavimentos – infra-estrutura sanitária (sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais). Gerenciamento e Tecnologia das 
Construções: programação de obras, projeto e execução de obras civis. Materiais de construção civil. Mecânica 
dos solos. Estruturas: análise estrutural, sistemas de concreto armado, de aço e de madeira(dimensionamento e 
técnicas construtivas). Instalações Prediais: sistemas prediais elétricos e hidro-sanitários. Fiscalização. Legislação 
Específica para Obras. Patologia das Obras de Engenharia. Segurança e Higiene do Trabalho. Responsabilidade 
civil e criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes 
aos Art. n° 121 e 132 do Código Penal. Código de Obras do Município, laudos de avaliação; Licitações e 
contratos da Administração Publica (lei n° 8.666/93). Qualidade de obras e certificação de empresas; 
Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da 
construção; Portaria nº. 134: programa Brasileiro da qualidade e produtividade na construção habitacional - 
PBQP-H, Ministério do Planejamento e Orçamento, 18 de dezembro de 1998. 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – H  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Curso Superior na Área de Informática 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO : Instalar e manter redes de computação, com e sem fio, consertar 
todo e qualquer equipamento de informática de propriedade do município, instalar, elaborar e adaptar programas 
de computação, dar suporte técnico e orientar os usuários para utilização de softwares e hardwares e outras 
atividades inerentes ao seu cargo. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                               
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

Conceitos básicos: organização e arquitetura de computadores. Componentes de um computador (hardware e 
software). Sistemas de entrada, saída e armazenamento. Sistemas de numeração e codificação. Aritmética 
computacional. Tipos e características das licenças de Software. Sistemas operacionais: Conceitos gerais de 
sistemas operacionais: Funções. Estrutura. Processos e threads. Gerência de recursos (processador, arquivos, 
memória, etc). Sistema Operacional Linux. Características do Linux, software livre, distribuições Linux, 
arquivos, estrutura de diretórios, comandos internos, comandos externos, interpretador de comandos, curingas, 
discos e partições, pontos de montagem, controle de execução de processos, comandos para manipulação de 
diretório, comandos para manipulação de arquivos, comandos de rede, comandos para manipulação de contas, 
permissões de acesso a arquivos e diretórios, redirecionamentos e pipe, impressão, servidores gráficos, 
gerenciadores gráficos Gnome e KDE, ferramentas para instalação de programas em modo texto e gráfico, 
configuração dos ambientes Gnome e KDE. Programação: Fundamentos de Lógica. Funções e procedimentos. 
Estruturas de controle de fluxo. Montadores, compiladores, ligadores e interpretadores. Programação estruturada. 
Programação orientada a objetos. Ferramentas de programação. Aspectos de linguagens de programação, 
algoritmos, estruturas de dados (fila, pilha, lista, etc) seqüenciais e dinâmicas, algoritmos de busca e ordenação e 
complexidade de algoritmos. Orientação a Objetos: conceitos e princípios do paradigma de orientação a objetos; 
diagrama de classes na linguagem de modelagem unificada (UML). 
 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – I  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 30 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Curso Superior em Serviço Social com registro no CRESS 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Promover uma melhor adaptação das famílias na sociedade, no 
âmbito municipal, proporcionando assim uma vida mais saudável, através de campanhas preventivas e programas 
de educação, bem como cadastramento das famílias carentes, para concessão de benefícios sociais pelo município 
e outras atividades correlatas ao cargo 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ASSISTENTE SOCIAL 

 

1 – Código de ética, 2 – Profissão no Brasil,; 3 – Constituição Brasileira; 4 – Atuação nos Programas 
assistenciais: mãe, adolescente, trabalhador, firmas, etc. 5 – Serviços Social nas instituições estatais e municipais; 
6 – Atuação Assistente Social – Paciente; 7 – Princípios Sociais; 8 –  Serviço Social na O. M. S; 9 – Serviço 
Social e interdisciplinaridade; 10 – Lei Orgânica da Assistência Social; 11 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – J  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PEDAGOGO DA ASSITENCIA SOCIAL 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 30 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Dar suporte ao Assistente Social, no âmbito pedagógico municipal, 
supervisionando e coordenando programas e projetos, no campo educacional, direcionados às famílias, 
comunidade e instituições assistenciais, visando uma melhoria nos programas sociais desenvolvidos no 
município.  

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                   
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PEDAGOGO DA ASSITENCIA SOCIAL 

 

Regimento Escolar; Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto 
educativo da escola, adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação; Estatuto da Criança e 
do adolescente (Lei n.º 8.069/90. Práticas de cidadania na escola e na sala de aula. Estratégia de inclusão frente à 
diversidade social e cultural na escola. A formação do professor para a inclusão escolar: questões curriculares do 
curso de Pedagogia.  CRAS,  PAEF e SINASE 
Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS, PRÁTICAS ESCOLARES E ALTERNATIVAS DE INCLUSÃO – Editoras 
DP&A e Alternativa.  
 
CARGO: PEDAGOGO DA ASSITENCIA SOCIAL– Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – K  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PSICÓLOGO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 30 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Psicologia com registro no CRP 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Estudar, pesquisar e analisar o desenvolvimento emocional, 
diagnosticando e avaliando os distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social. Avaliar comportamento 
individual e de grupos, aprofundando no conhecimento das características individuais, situações e problemas, 
planejando estratégias no contexto de gestão de pessoas. Realização de palestras, procurando orientar a população 
sobre as conseqüências dos problemas emocionais da sociedade, participar de projetos, cursos e eventos 
realizados pela Administração Municipal e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                     
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PSICÓLOGO 

1 – Histórico da Psicologia; 2 – Métodos da Psicologia; 3 – O Arco reflexo; 4 – A Inteligência; 5 – A Motivação 
e a Aprendizagem; 6 – O processo de aprendizagem segundo Piaget; 7 – A Personalidade; 8 – A sensação e a 
percepção; 9 – A Psicanálise; 10 – O Gestalt – Terapia; 11 – O Behaviorismo; 12 – Os testes psicológicos; 13 – 
Etiologia das Deficiências Mentais; 14 – Desordens da Personalidade; 15 – Deficiências Mentais; 16 –  
Orientação de Pais; 17 – Conhecimentos em Psicomotricidade; 18 –  Psicoterapia de grupo; 19 –  
Desenvolvimento infantil; 20 – Psicoterapia Breve; 21 –  Orientação Familiar 
 

CARGO: PSICÓLOGO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – L  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ENFERMEIRO 
Número de vagas............................. 02 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Enfermagem com registro no COREN 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Prestar assistência ao paciente, atendendo as prescrições médicas, 
nos procedimentos ambulatorial, cirúrgico e preventivo, no hospital municipal. Preenchimento de prontuários, 
pertinentes ao cargo, elaborar escalas de serviços de técnicos e auxiliares de enfermagem e executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                          
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ENFERMEIRO 
1 - Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais; higienização; administração de medicamentos via oral e 
parenteral; cuidados especiais; coleta de material para exame 2 – Ética Profissional: comportamento social e de 
trabalho; sigilo profissional. 3 – Introdução a Doenças Transmissíveis: terminologia básica; noções de 
epidemiologia; esterilização e desinfecção; doenças de notificação compulsória; isolamento; infecção hospitalar; 
vacinas. 4 – Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória; hemorragias; ferimentos superficiais e profundos; 
desmaio; afogamento; choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras; fraturas e luxações; corpos 
estranhos; poli traumatismo; queimaduras. 5 – Pediatria: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil; 
alimentação; doenças mais comuns; berçários e lactários. 6 – Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica; cirurgias 
mais comuns. 7 – A Saúde da Mulher da Criança, do Adolescente do Adulto e do Idoso. 8 – O Corpo Humano: 
Anatomia. Fisiologia. Saúde Pública. Atualidades sobre Enfermagem, Leis que regem e controlam o profissional, 
Lei Orgânica da Saúde e Programa; 9 - O Sistema Único de Saúde. 
CARGO: ENFERMEIRO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – M  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ODONTÓLOGO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Odontologia com registro no CRO 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Diagnosticar, avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar 
e executar tratamento odontológico. Administrar local de condições de trabalho, adotando medidas de precaução 
universal de biossegurança. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças 
periodontais. Participar de projetos, cursos, eventos, convênios, e demais programas instituídos pela 
Administração. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                    
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ODONTOLOGO 

1 – Bio segurança em Odontologia; 2 – Anatomia; 3 – Doenças: Cárie e Periodontal; 4 – Exame geral do 
paciente; 5 – Anamnese; 6 – Exames laboratoriais; 7 – Exame do Paciente em Odontologia; 8 – Diagnóstico; 9 – 
Promoção e prevenção da saúde em Odontologia; 10 – Técnicas de anestesia regional em Odontologia; 11 – 
Princípios de Cirurgia; 12 – Princípios de exodontia; 13 – Dentes Retidos; 14 – Princípios da abordagem e 
prevenção das infecções odontogênicas; 15 – Traumatismo dentário; 16 – Doenças odontogênicas do seio 
maxilar; 17 – Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia; 18 – Abordagem do paciente sob quimioterapia e 
radioterapia; 19 – Implantes contemporâneos em Odontologia; 20 – Proteção do complexo dentina polpa; 21 – 
Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não evasivo; 22 - Tratamento 
endodôntico- obturações de canais; 23 – Restaurações com materiais provisórios; 24 – Restaurações com 
cimentos de ionômero de vidro; 25 – Restaurações com amálgamas; 26 – Restaurações com resinas compostas; 
27 – Prótese; 28 – Farmacologia e Terapêutica; 29 – Escovação; 30 – Saúde Bucal; 31 – N.O.A.S (Norma 
Operacional de Assistência à Saúde); 32 – O Sistema Único de Saúde . 
CARGO: ODONTÓLOGO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – N  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: MEDICO DO PSF 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 5.000,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Medicina com registro no CRM 
Inscrição ..........................................R$150,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Realizar consultas clínicas, visando a prevenção e o controle de 
doenças na sua área de atendimento à comunidade, realizando visitas domiciliares e preencher relatórios 
pertinentes do Programa de Saúde Familiar – PSF e desempenhar outras atividades semelhantes em especial nos 
programas de saúde desenvolvidos pelo Município e outras atividades correlatas ao cargo. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE MEDICO DO PSF 
1 – Epidemiologia, 2 – Fisiopatologia, 3 – Diagnóstico, 4 – Clínica, tratamento e prevenção das doenças: 5 – 
Cardiovasculares; 6 – Pulmonares; 7 – Sistema Digestivo; 8 – Renais; 9 – Metabólicas e do Sistema Endócrino; 
10 – Hematológicas; 11 – Reumatológicas; 12 – Neurológicas; 13 – Infecciosas e Transmissíveis; 14 – Cirurgias 
em geral; 15 – Ginecológicas; 16 - Atualidades sobre Legislações; 17 – Programas e Saúde Pública. 18 – A Saúde 
da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso. 19 – A saúde da Família; 20 – O Sistema Único de 
saúde; 21 - Doenças Endêmicas; 22 - Queimaduras. 
 
CARGO: MEDICO DO PSF – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – O  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ENFERMEIRO DO PSF 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Enfermagem com registro no COREN 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Compor equipes do PSF, no atendimento de pacientes, visando assim 
a orientação, prevenção e controle de doenças sob a supervisão médica, assim como visitas domiciliares e 
desempenhar outras atividades semelhantes em especial nos programas de saúde desenvolvidos pelo Município e 
outras atividades correlatas ao cargo. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ENFERMEIRO DO PSF 

1 - Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais; higienização; administração de medicamentos via oral e 
parenteral; cuidados especiais; coleta de material para exame 2 – Ética Profissional: comportamento social e de 
trabalho; sigilo profissional. 3 – Introdução a Doenças Transmissíveis: terminologia básica; noções de 
epidemiologia; esterilização e desinfecção; doenças de notificação compulsória; isolamento; infecção hospitalar; 
vacinas. 4 – Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória; hemorragias; ferimentos superficiais e profundos; 
desmaio; afogamento; choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras; fraturas e luxações; corpos 
estranhos; poli traumatismo; queimaduras. 5 – Pediatria: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil; 
alimentação; doenças mais comuns; berçários e lactários. 6 – Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica; cirurgias 
mais comuns. 7 – A Saúde da Mulher da Criança, do Adolescente do Adulto e do Idoso. 8 – O Corpo Humano: 
Anatomia. Fisiologia. Saúde Pública. Atualidades sobre Enfermagem, Leis que regem e controlam o profissional, 
Lei Orgânica da Saúde e Programa; 9 - O Sistema Único de Saúde. 
 
CARGO: ENFERMEIRO DO PSF – Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO III – P  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: ODONTÓLOGO DO PSF 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Odontologia com registro no CRO 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Acompanhar a equipe do Programa de Saúde Famílias – PSF, 
orientando e atendendo tratamentos odontológicos, sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de carie 
dental e doenças periodontais, executar atividades de urgências odontológicas. Participar, conforme a política 
interna da Administração, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão, 
elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade e executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                              
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE ODONTÓLOGO DO PSF 
– 1 – Bio segurança em Odontologia; 2 – Anatomia; 3 – Doenças: Cárie e Periodontal; 4 – Exame geral do 
paciente; 5 – Anamnese; 6 – Exames laboratoriais; 7 – Exame do Paciente em Odontologia; 8 – Diagnóstico; 9 – 
Promoção e prevenção da saúde em Odontologia; 10 – Técnicas de anestesia regional em Odontologia; 11 – 
Princípios de Cirurgia; 12 – Princípios de exodontia; 13 – Dentes Retidos; 14 – Princípios da abordagem e 
prevenção das infecções odontogênicas; 15 – Traumatismo dentário; 16 – Doenças odontogênicas do seio 
maxilar; 17 – Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia; 18 – Abordagem do paciente sob quimioterapia e 
radioterapia; 19 – Implantes contemporâneos em Odontologia; 20 – Proteção do complexo dentina polpa; 21 – 
Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não evasivo; 22 - Tratamento 
endodôntico- obturações de canais; 23 – Restaurações com materiais provisórios; 24 – Restaurações com 
cimentos de ionômero de vidro; 25 – Restaurações com amálgamas; 26 – Restaurações com resinas compostas; 
27 – Prótese; 28 – Farmacologia e Terapêutica; 29 – Escovação; 30 – Saúde Bucal; 31 – N.O.A.S (Norma 
Operacional de Assistência à Saúde); 32 – O Sistema Único de Saúde.  
 
CARGO: ODONTÓLOGO DO PSF – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – Q  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Fonoaudiologia com registro no CRFA 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 
funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em 
palavras, avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação 
fonoaudiológica, avaliando os resultados do tratamento e dar alta e elaborar relatórios, aplicar os procedimentos 
fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção e executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                           
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FONOAUDIÓLOGO 

1 – Dislalia; 2 – Retardo da fala; 3 – Retardo de linguagem; 4 – Fissura lábio palatina; 5 –  Deglutição atípica; 6 –  
Deficiente mental; 7 –  Paralisia cerebral;  8 – Deficiente auditivo; 9 –  Distúrbio articulatório; 10–  Gagueira; 
11–  Distúrbio de leitura e escrita; 12 –  Voz; 13 –  Audiologia - Exames; 14 –  Afasia; 15 –  Síndromes; 16 –  
Aleitamento materno;  17 – Disfagia; 18 –  Motricidade Oral; 19–  Processamento Auditivo Central. 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – R  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.500,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Fisioterapia com registro no CREFITO 
Inscrição ..........................................R$ 90,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Atender pacientes encaminhados por médicos, para prevenção, 
habilitação, e reabilitação, utilizando todos os seus conhecimentos na área de sua atuação, com procedimentos e 
meios específicos de fisioterapia. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                           
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPEUTA 
1 – Anatomia geral; 2 – Fisiologia geral; 3 – Neuroanatomia; 3 – Cinesiologia; 4 – Fisioterapia em ortopedia e 
traumatologia; 5 – Fisioterapia em reumatologia; 6 – Fisioterapia em neurologia; 7 – Fisioterapia em ginecologia 
e obstetrícia; 8 – Fisioterapia em pediatria e neonatologia; 9 – Fisioterapia em geriatria; 10 – Fisioterapia 
cardiovascular; 11 – Fisioterapia respiratória; 12 – Fisioterapia em pré e pós operatório nas seguintes áreas: 
fisioterapia em ortopedia e traumatologia, fisioterapia em neurologia, fisioterapia em pediatria, fisioterapia 
cardiovascular e fisioterapia respiratória; 13 – Fisioterapia na saúde do trabalhador; 14 – Assistência 
fisioterapêutica domiciliar – reabilitação baseada na comunidade; 15 – Ética profissional.  
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA – Prova específica da questão 26 a 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 28 

 

ANEXO III – S  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: FARMACÊUTICO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 1.000,00 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Farmácia com registro no CRF 
Inscrição ..........................................R$ 60,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Coordenar aquisições, recebimentos, armazenamento e distribuição 
de medicamentos e insumos, em farmácia municipal. Orientar e executar atividades relativas às análises clínicas, 
toxicológicas, biológicas, fisioquímicas, bromatológicas e microbiológicas em laboratórios municipais.  

 
 

CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 
 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                 
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos    retângulos,   circunferência    e   

relações métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FARMACÊUTICO 
1 – Preparo de soluções; 2 – Conceitos: molaridade, normalidade; 3 – Padronização de técnicas e controle de 
qualidade; 4 – Imunologia; 5 – Imunidade humoral; 6 – Imunidade celular; 7 – Sistema complemento; 8 – 
Imunologia nas doenças infecciosas; 9 – Métodos para detecção de antígenos e anticorpos; 10 – Testes 
sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites 
virais, HTLV e HIV; 11 – Microbiologia: Métodos de coloração. Parasitologia; 12 – Métodos para diagnóstico; 
13 – Hematologia; 14 – Leucemias; 15 – Coagulação plasmática; 16 – Citologia; 17 – Bioquímica – Valores de 
referência; 18 – Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico; 19 – Gasometria; 20 – Carboidratos: classificação, 
metabolismo. Lipídeos; 21 – Lipoproteínas; 22 – Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem; 23 – 
Função hepática; 24 – Enzimologia clínica; 25 – Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais; 
26 – Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; 27 – Urinálise. Farmacologia; 28 – Farmacotécnica. 
Farmácia hospitalar.  
 
CARGO: FARMACÊUTICO – Prova específica da questão 26 a 50. 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 29 

 
ANEXO III – T  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P – II (EDUCAÇÃO FÍSICA) 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais   
Requisitos para provimento.........    Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Educ. Física e registro no 

MEC.  
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar, executar o trabalho de docente, levantar dados e interpretá-
los; contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física; estabelecer mecanismos de 
avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las; cooperar com os setores de 
supervisão e orientação escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo; orientação técnica e 
física de equipes desportivas, as situações de ensino e treinamentos da cultura física – da iniciação desportiva ao 
desporto de alto nível. Ver Complementar nº 006/11 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                            
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos retângulos, circunferência  e   relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P – II (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

A Educação Física no Currículo Escolar; Educação Física Escolar; Metolodogia do Ensino da Educação Física; 
Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem em Educação Física; Educação Física Escolar e Promoção da 
Qualidade de Vida; Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto 
educativo da escola, adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação. Sistema de Ensino: 
Política de Inclusão; aprendizagem na diversidade; Educação, Escola, Professor; Pedagogia e Didática; Currículo 
e Planejamento; Ensinar e Aprender; Recurso de Ensino. Política de Inclusão; Lei 10.639/2003, que trata do 
ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e 
privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
 

CARGO: PROFESSOR P – II (EDUCAÇÃO FÍSICA) – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – U  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P-II (LINGUA PORTUGUESA) 
Número de vagas............................  02 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais   
Requisitos para provimento.........   Curso de Graduação em Letras com Licenciatura Plena em Língua 

Portuguesa com registro no MEC 
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar e ministrar aula seguindo a programação da 
disciplina de língua portuguesa, dentro dos níveis de escolaridade a serem administrados, transmitindo os 
conteúdos teórico-práticos, através de explicações, dinâmicas de grupo e pesquisas, utilizando livros didáticos, 
literários e demais fontes de pesquisas; realizar avaliação dos alunos e efetuar toda a escrituração pertinente de 
suas atividades. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                         
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos retângulos, circunferência  e   relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (LINGUA PORTUGUESA) 
 

Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto educativo da escola, 
adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação; Sistema de Ensino: Política de Inclusão; 
aprendizagem na diversidade; Educação, Escola, Professor e Didática; Currículo e Planejamento; Ensinar e 
Aprender; Recurso de Ensino; Parâmetros Curriculares nacionais – Língua Portuguesa: caracterização da área da 
língua Portuguesa; Aprender e ensinar a Língua Portuguesa; Objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino 
fundamental; Os conteúdos de Língua Portuguesa no ensino fundamental; critérios de avaliação; primeiro ciclo; 
Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de 
educação básica, públicas e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 
22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 
de 20 de junho de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
 

CARGO: PROFESSOR P-II (LINGUA PORTUGUESA) – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – V  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P-II (GEOGRAFIA) 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais 
Requisitos para provimento.........   Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Geografia com registro no 

MEC. 
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar e ministrar aula seguindo a programação da disciplina de 
geografia, dentro dos níveis de escolaridade a serem administrados, transmitindo os conteúdos teórico-práticos, 
através de explicações, livros didáticos, dinâmicas de grupo e pesquisas; realizar avaliação de seus alunos e 
efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                     
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos  retângulos,  circunferência  e relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (GEOGRAFIA) 

Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto educativo da escola, 
adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação; objetivos gerais, a instituição e o projeto 
educativo; Sistema de Ensino: Política de Inclusão; aprendizagem na diversidade; Educação, Escola, Professor e 
Didática; Currículo e Planejamento; Ensinar e Aprender; Recurso de Ensino; O Ensino de Ciências Humanas; 
Proposta de ensino de História e Geografia: a Quinta série; Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório da 
História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. Legislação da 
EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 
de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
 
CARGO: PROFESSOR P-II (GEOGRAFIA)– Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – X  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P-II (BIOLOGIA) 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais 
Requisitos para provimento.........    Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Biologia, com registro no 

MEC.  
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar e ministrar aula seguindo a programação da 
disciplina de biologia, dentro dos níveis de escolaridade a serem administrados, transmitindo os conteúdos 
teórico-práticos, através de explicações, livros didáticos, dinâmicas de grupo e pesquisas; realizar avaliação de 
seus alunos e efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                         
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos  retângulos,  circunferência  e  relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (BIOLOGIA) 

A perspectiva cinência-tecnologia-sociedade e suas implicações para o ensino de ciências naturais. Educação e 
Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto educativo da escola, adolescência e 
juventude; Tecnologia da comunicação e informação; Objetivos gerais, a instituição e o projeto educativo; 
Sistema de Ensino: Política de Inclusão; aprendizagem na diversidade; Educação, Escola, Professor; Pedagogia e 
Didática; Currículo e Planejamento; Ensinar e Aprender; Recurso de Ensino. Lei 10.639/2003, que trata do 
ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e 
privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS, PRÁTICAS ESCOLARES E ALTERNATIVAS DE INCLUSÃO – Editoras 
DP&A e Alternativa.  
 

CARGO: PROFESSOR P-II (BIOLOGIA) – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – Y  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P-II (MATEMÁTICA) 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais   
Requisitos para provimento.........   Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Matemática, com registro no 

MEC.  
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar e ministrar aula seguindo a programação da disciplina de 
Matemática, dentro dos níveis de escolaridade a serem administrados, transmitindo os conteúdos teórico-práticos, 
através de explicações, livros didáticos, dinâmicas de grupo e pesquisas; realizar avaliação de seus alunos e 
efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                         
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                         
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos  retângulos,  circunferência e   relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (MATEMÁTICA) 
Características do Ensino do conhecimento matemático; Teorias da aprendizagem da Matemática; Princípios 
metodológicos; Considerações Finais; Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino 
Fundamental; Projeto educativo da escola, adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação; 
Objetivos gerais, a instituição e o projeto educativo; Sistema de Ensino: Política de Inclusão; aprendizagem na 
diversidade; Educação, Escola, Professor; Pedagogia e Didática; Currículo e Planejamento; Ensinar e Aprender; 
Recurso de Ensino. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-
Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; 
Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 
20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 (FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
– 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
 

CARGO: PROFESSOR P-II (MATEMÁTICA)– Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – W  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 

 
CARGO: PROFESSOR P-II (HISTÓRIA) 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 653,40 
Carga horária..................................  20 horas semanais   
Requisitos para provimento.........   Curso de Graduação com Licenciatura Plena em História, com registro no 

MEC.  
Inscrição.........................................  R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Planejar e ministrar aula seguindo a programação da disciplina de 
história, dentro dos níveis de escolaridade a serem administrados, transmitindo os conteúdos teórico-práticos, 
através de explicações, livros didáticos, dinâmicas de grupo e pesquisas; realizar avaliação de seus alunos e 
efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 

MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                                                
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos  retângulos, circunferência  e  relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos 

retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 

PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (HISTÓRIA)  

O Ensino de Ciências Humanas; Proposta de ensino de História e Geografia: a Quinta série; Educação e 
Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto educativo da escola, adolescência e 
juventude; Tecnologia da comunicação e informação; objetivos gerais, a instituição e o projeto educativo; 
Sistema de Ensino: Política de Inclusão; aprendizagem na diversidade; Educação, Escola, Professor e Didática; 
Currículo e Planejamento; Ensinar e Aprender; Recurso de Ensino; Lei 10.639/2003, que trata do ensino 
obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de educação básica, públicas e privadas. 
Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 
22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 
(FUNDEB). Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor – Editora Alternativa – Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – 
GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
CARGO: PROFESSOR P-II (HISTÓRIA) – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – Z  
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/11 
 

CARGO: PROFESSOR P-II (PEDAGOGIA) 
Número de vagas............................  04 
Vencimento base............................  R$ 1.306,80 
Carga horária..................................  40 horas semanais   
Requisitos para provimento......... ...Curso de Graduação com Licenciatura Plena em Pedagogia, com registro no 

MEC. 
Inscrição.........................................  R$ 70,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação; 
avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação; Assessorar técnico-
pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; 
promover o treinamento em tecnologia educacional; coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e 
profissionais de outros segmentos; promover integração entre família, escola e comunidade; elaborar e orientar a 
utilização de materiais instrucionais; prestar serviços educacionais e outros às crianças na primeira etapa de 
educação; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão. 

 
CONTEÚDO DA PROVA TEÓRICA 

 
MATEMÁTICA: 
01 – Números inteiros, relativos e operações                  
02 – Equações de 1o. e 2o. Grau                                                            
03 – Equações com incógnitas e inequações                                                                                      
04 – Razão e proporção                                                                        
05 – Regra de três simples e composta                                                  
06 – Porcentagem e juros                                                            
07 – Problemas com operações fundamentais 
08 – Problemas com frações                                                                                     
09 – Polígonos – triláteros – quadriláteros – círculo 
10 – Triângulos retângulos, circunferência e relações 

métricas                                       
11 – Seno, cosseno e tangente nos triângulos retângulos. 
12 – Teorema de Tales                                                                          
13 – Geometria                       
 

 
PORTUGUÊS: 
 01 – Ortografia 
 02 – Classes de palavras 
 03 – Encontros vocálicos 
 04 – Palavras parônimas e homônimas 
 05 – Acentuação gráfica 
 06 – Uso de mal e mau 
 07 – Estudo dos porquês 
 08 – Pontuação 
 09 – Análise morfológica  
 10 – Termos de oração. 
 11 – Analise sintática (período simples e  composto) 
 12 – Orações coordenadas e subordinadas 
 13 – Colocação pronominal 
 14 – Concordância verbal e nominal 
 15 – Estudo do “que” 
 16 – Vozes do verbo 
 17 – Regência verbal e nominal 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PROFESSOR P-II (PEDAGOGIA) 
Educação e Cidadania – uma questão brasileira e mundial; Ensino Fundamental; Projeto educativo da escola, 
adolescência e juventude; Tecnologia da comunicação e informação; Educação Infantil: Objetivos gerais, a 
instituição e o projeto educativo; Sistema de Ensino: Política de Inclusão; aprendizagem na diversidade; 
Educação, Escola, Professor; Pedagogia e Didática; Currículo e Planejamento; Ensinar e Aprender; Recurso de 
Ensino. Lei 10.639/2003, que trata do ensino obrigatório da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas 
redes de educação básica, públicas e privadas. Legislação da EJA (Decreto nº 4834 de 08/09/2003; Decreto nº 
5475 de 22/06/2005; Portaria 2645 de 22/09/2003; Portaria 602 de 07/03/2006 e Portaria 1352 de 20/07/2006). 
Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 (FUNDEB); Lei nº 11.129/05 Programa Nacional de Inclusão; Leis 
10.683/03, 10.429/02; Lei nº 11.274 dispõe sobre ensino fundamental de 9 anos;  Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos – 2007.  
 Referência Bibliográfica 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Introdução – MEC. – volume I - 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental - – MEC. – volume I - 1998 
Educação inclusiva e formação de professor–Editora Alternativa–Rua 21 nº 61 1º andar – centro – Goiânia – GO. 
Didática Geral – Claudino Piletti – Editora Ática S A. 
CARGO: PROFESSOR P-II (PEDAGOGIA) – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

Atenção: 
01 – Use uma folha para cada questão 
02 – Somente serão apreciados os recursos bem fundamentados e interpostos dentro do prazo.  
03 – Caso alguma  questão  seja  anulada, o ponto a  ela  correspondente  será  atribuído a todos  os  candidatos,         

indistintamente. 

 
Nome do Candidato: 
 
Cargo: 
 

Nº. Inscrição: Data: Nº da questão 

Fundamentos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 
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