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ANEXO I – A   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
Número de vagas............................. 10 
Vencimento base.............................  R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40h semanais   
Requisitos para provimento............. Ensino Fundamental Incompleto 
Inscrição ..........................................R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – O ocupante do cargo em epígrafe habilitará e conseqüentemente, exercerá as 
suas atividades funcionais em uma das áreas seguintes discriminadas: 1. NA ÁREA DE SERVIÇOS 
AUXILIARES: coletar e entregar correspondências internas e externas; executar serviços externos; controlar a 
entrada e saída de pessoas da repartição; operar máquinas copiadoras, encadernar documentos e grampear apostilas; 
operar equipamentos audiovisuais. 2. NA ÁREA DE JARDINAGEM, HORTICULTURA E AVICULTURA: 
plantar, zelar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores e hortaliças; colher e transportar flores, plantas, verduras e 
legumes. 3. NA ÁREA DE SEGURANÇA E PORTARIA: exercer vigilância diurna e noturna nas diversas 
dependências; observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; fazer 
comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio do Município. 4. NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA: varrer 
as vias públicas e providenciar o acondicionamento do lixo urbano em recipientes próprios à sua coletação; coletar 
o lixo urbano e suburbano da cidade, inclusive de estabelecimentos comerciais e hospitalares e conduzi-lo aos 
respectivos depósitos. 5. NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS: colocar e retirar placas de sinalização; lubrificar 
veículos, máquinas e equipamentos; transportar e carregar material de um local para outro; marcar campos, colocar 
e retirar redes e bandeirolas; auxiliar e executar tarefas nas áreas de alvenaria, marcenaria, carpintaria, armações, 
hidráulicas, sanitárias em geral, na construção civil. 6. NA ÁREA DE APOIO: desempenhar tarefas na área de 
cozinha, lavanderia e faxina nas instalações dos postos fiscais e frente de serviços situados na zona rural; 
desempenhar outras tarefas afins.                         ]  

 
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: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS– Prova com 50(cinqüenta) questões. 
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ANEXO I – B   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO : AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS  
Número de vagas:... 03 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental Incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Exercer atividades em uma das profissões; pedreiro, pintor, marceneiro, 
carpinteiro, bombeiro-hidráulico ou eletricista, realizando serviços especializados em obras públicas do município, 
utilizando ferramentas e equipamentos adequados para assegurar a execução dos serviços pertinentes à sua área de 
atuação. 

 
CARGO : AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA  
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental Incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 31,70 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Auxiliar o oficial especializado a reparar ou revisar automóveis, caminhões, 
maquinas pesadas, motores em geral; desenhar outras tarefas semelhantes.  

 
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 : AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS – Prova com 50(cinqüenta) questões. 
 
CARGO : AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – Prova com 50(cinqüenta) questões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 3 

 
ANEXO I – C   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO : MOTORISTA 
Número de vagas:........................... 10 
Vencimento base:............................R$ 622,00  
Carga horária..................................  40 horas semanais 
Requisitos para provimento........... Ensino Fundamental Incompleto -  C.N.H, Categoria  “D”  ou “E” – conforme 

art. 143 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Inscrição ........................................ R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Dirigir, com documentação legal, os veículos de passeio, caminhão, 
ambulância, ônibus e semelhantes; manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante; completar água no 
radiador e verificar o grau de densidade e nível de bateria, verificar o funcionamento e manter em prefeitas 
condições, o sistema elétrico do veículo sob sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal dos pneus, 
testando-os quando em serviços, e substituindo-os, quando necessário, executar pequenos reparos de emergência, 
respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviços recebidas e /ou quando forem exigidos; zelar pela limpeza e 
conservação do setor de transporte; executar outras tarefas que contribuam, direta ou indiretamente para o bom 
desempenho de suas atividades ou a critério do seu chefe imediato, desempenhar outras tarefas semelhantes 

 
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 

 
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.  
Direção defensiva 
 
CARGO: MOTORISTA – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO I – D 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental Incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Operar motoniveladoras e maquinários pesados em geral, executar todas as 
tarefas pertinentes à utilização de tais equipamentos, seja na área urbana, seja na rural; vistoriar o veículo, zelando 
pela manutenção; recolhe-los à garagem, assim que as tarefas forem concluídas. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
Número de vagas............................ 01 
Vencimento base........................... R$ 622,00 
Jornada de trabalho .......................  40 horas semanais 
Requisitos p/ Provimento................ Ensino Fundamental Incompleto – CNH Categoria “C” 
Taxa de Inscrição.......................... R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Operar trator de pequeno porte, executando as tarefas pertinentes a utilização 
dos mesmos na área urbana e rural, vistoriar, vistoriar o veículo e zelar pela manutenção, recolher-los à garagem 
assim que as tarefas forem concluídas. 

 
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 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E LEVES 

 
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 máquinas pesada e meio ambiente, Conhecimento 
geral sobre a máquina, Conhecimento com á manutenção, Placas de sinalização e regulamentação de trânsito. 

  
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E OPERADOOR DE MÁQUINAS LEVES – Prova 
específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO I – E 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO : AGENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA 
Número de vagas:...........................01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 33,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, veículos 
e equipamentos, providenciando os consertos de lanternagem, solda, torno, pintura, eletricidade e mecânica, 
testando-os para certificar-se das condições de funcionamento. 

 
CARGO: MONITOR 
Número de vagas ............................ 06 
Vencimento  base........................... R$ 622.00 
Jornada de trabalho .......................   40 horas semanais 
Requisitos p/ Provimento............... Ensino Fundamental Incompleto 
Taxa de Inscrição............................ R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas que capacitem manufaturação de crochê, tricô, pintura, 
marcenaria, cerâmica, corte e costura, digitação e quaisquer outras atividades correlatas; desenvolver atividades  
recreativas e de lazer para crianças, visando o equilíbrio sócio emocional das mesmas; desenvolver atividades de 
terapia ocupacional e recreativa com idosos   

 
 

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 : AGENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – Prova com 50(cinquenta) questões. 
 
CARGO: MONITOR – Prova com 50(cinquenta) questões. 
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ANEXO I – F 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO : AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO 
Número de vagas:...........................04 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
Carga horária..................................40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental incompleto 
Taxa de inscrição:...........................R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Exercer atividades de apoio, preparando e servindo lanches e refeições, 
limpando e arrumando as dependências da área de trabalho em atendimento às necessidades das unidades do 
Município em especial as escolares.  

 
CARGO : VIGILANTE SANITÁRIO 
Número de vagas:...........................04 
Vencimento base:........................... R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento:.... .... Ensino Fundamental. 
Taxa de inscrição:...........................R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Exercer a ação fiscalizadora, de controle e orientação de saúde nos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, que comercializam gêneros alimentícios, de 
higiene pessoas, de estabelecimentos de saúde e similares, para fazer cumprir a legislação vigente; efetuar o 
controle sanitário, promovendo a fiscalização e controle dos atos e fatos que tenham reflexo na saúde pública.  

 
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 : AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO – Prova com 50 questões 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE VIGILANTE SANITÁRIO 
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 Posturas do Município; 
Estabelecimentos Comerciais; Doenças de Agravo à Saúde; Produtos e Substâncias de Interesse à Saúde; Produtos 
Farmacológicos; Embalagens; Higiene; Limpeza; injeções; curativos; Vencimentos, etc.; ABTN; Radiografia e 
Equipamentos.  
 
CARGO: VIGILANTE SANITÁRIO – Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – A   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE  
Número de vagas:.......................... 03 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Desenvolver as Ações do Plano de Erradicação do AEDES AEGYPTY, no 
Município visando fortalecer a capacidade técnico-operacional, para atender os serviços de Saúde, e sua integração 
ao Sistema Único de Saúde; atuar junto a comunidade, dando cobertura e fortalecimento as ações básicas do 
Município, realização de atividades de campo, levantamento de índices de infestação, tratamento químico e 
eliminação de criadouro de AEDES AEGYPTY, pesquisa larvária, tratamento químico e eliminação de  criadouro 
de AEDES AEGYPTY (Pontos estratégicos), obrigando-se a realizar no minimo450(quatrocentos e cinqüenta) 
visitas domiciliares por mês, de acordo com o estipulado pela Coordenação Estadual e Municipal do Programa de 
saúde da Família – PSF; atuar também quando necessário em programas especiais, de conformidade com as 
diretrizes e indicações dadas pelo Ministério da Saúde, Superintendência Estadual de Saúde e Secretaria de Saúde; 
coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica, assim compreendido o o exercício de 
atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal de saúde.  

 
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 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 301 – MICROÁREA 02 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:........................... R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 301 – MICROÁREA 02 – Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – C   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 301– MICROÁREA 08 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 301 – MICROÁREA 08 – Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – D   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302 – MICROÁREA 04 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302 – MICROÁREA 04 – Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – E   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302 – MICROÁREA 11 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302– MICROÁREA 11 – Prova 
específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO II – F  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302– MICROÁREA 14 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 302– MICROÁREA 14 – Prova 
específica da questão 26 a 50. 
 

 
 
 
 
 
 

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



 

 13 

 

ANEXO II – G 
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303 – MICROÁREA 01 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303 – MICROÁREA 01 – Prova 
específica da questão 26 a 50 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 14 

 

ANEXO II – H  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303 – MICROÁREA 02 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = ÁREA = 303 – MICROÁREA 02 –
Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – I 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 03 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 03 – Prova 
específica da questão 26 a 50. 
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 ANEXO II – J 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 04 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 04 – Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – K   

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303 – MICROÁREA 06 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303 – MICROÁREA 06– Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – L  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 07 
Número de vagas:.......................... 01 
Vencimento base:...........................R$ 622,00  
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$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Realizar mapeamento básico de sua área; cadastrar as famílias e atualizar as 
fichas de cadastro; identificar indivíduos e famílias expostas à situação de riscos; orientar e encaminhar às famílias 
em relação aos serviços de saúde; realizar ações e atividades no nível de suas competências nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; acompanhar mensalmente todas as famílias sob sua responsabilidade; desenvolver e executar ações 
de educação e vigilância à saúde, individual e coletiva; promover educação e mobilização comunitária e outras 
afins; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação.    

 
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 COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, Dengue, Doença de 
Chagas, esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite, Hanseníase, Difteria, 
Diabete, Hipertensão arterial, Raiva, Leishmaniose e outras. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos 
Anticoncepcionais e AIDS. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água, Higiene dos Alimentos.  
Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 
Noções sobre Reprodução Humana: Ciclo Menstrual, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre: 
Desenvolvimento Humano: Nutrição, Aleitamento Materno, Amamentação.    
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ÁREA = 303– MICROÁREA 07 – Prova 
específica da questão 26 a 50 
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ANEXO II – M 
   

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: VIGIA 
Número de vagas:.......................... 05 
Vencimento base:........................... R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 37,00 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas 
adjacentes, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 
examinando as instalações hidráulicas e elétricas etc..  

 
CARGO: RECEPCIONISTA I 
Número de vagas:.......................... 02 
Vencimento base:........................... R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Atender ao público e prestar informações em geral; receber, anotar e transmitir 
informações e recados internos e externos para superiores, bem como completar as ligações telefônicas para os 
mesmos; registrar e controlar a movimentação de documentos que tramitam pelas  chefias, anotar dados pessoais e 
comerciais  dos visitantes; registrar visitas e marcar horários, atender clientes, controlar fichários; atender chamadas 
telefônicas, manipulando telefones  internos ou externos para prestar informações e anotar recados; registrar visitas 
e telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais de visitantes, para possibilitar o controle dos 
atendimentos diários; recepcionar, encaminhar e prestar informações a terceiros no âmbito do órgão; promover a 
execução dos serviços, de acordo com as solicitações dos superiores. 

 
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 

 
 

CARGO: VIGIA – Prova com 50(cinquenta) questões.  
 

CARGO: RECEPCIONISTA I – Prova com 50(cinquenta) questões.  
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ANEXO II – N 
   

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: EXECUTOR ADMINISTRATIVO I 
Número de vagas:.......................... 04 
Vencimento base:........................... R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.......... Ensino Fundamental Completo  
Inscrição......................................... R$ 37,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Auxiliar na execução de tarefas nas áreas financeira, orçamentária, de material, 
patrimônio e de recursos humanos e outros ligados às atividades meio e fim do órgão; auxiliar no controle das 
atividades e tarefas da área de manutenção geral; executar sob supervisão, tarefas inerentes às comunicações e 
telecomunicações, recebendo e transmitindo mensagens; auxiliar na implantação e execução de normas, 
regulamentos e roteiros de serviços; prestar informações e esclarecimentos sobre o órgão; auxiliar na elaboração e 
conferência de listagens, dados, notas, faturas e documentos, operar máquinas e equipamentos manuais, elétricas e 
eletrônicas, executar tarefas de  datilografia, mecanografia e de secretaria em geral; controlar externamente, o 
andamento de processos e documentos; efetuar registros em livros, fichas e formulários; auxiliar em trabalhos de 
pesquisa, tabulação de dados e em pequenos cálculos matemáticos e estatísticos; auxiliar nas tarefas relativas à 
aquisição de material e nos controles internos, bem como na distribuição de material e nos controles internos; 
identificar, afixando as devidas plaquetas em todo material permanente e  equipamentos; auxiliar no exame e 
controle dos pedidos e do fornecimento de material permanente e equiparar levantamento de material inservível e 
inexistente para fins de baixa... Ver Lei n° 1.139/2010. 

 
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 EXECUTOR ADMINISTRATIVO I 

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. 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: EXECUTOR ADMINISTRATIVO I – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – A  

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Número de vagas............................. 10 
Vencimento base.............................  R$ 622,00  
Carga horária.................................. 40 horas semanais   
Requisitos para provimento............. Ensino Médio Técnico em Enfermagem com registro no COREN 
Inscrição ..........................................R$ 37,00 

 SINTASE DAS ATRIBIÇÕES – Auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades de saúde publica sob a 
supervisão e orientação do medico e enfermeiro: cumprir ou fazer cumprir prescrições medicas e  auxiliar em 
intervenções cirúrgicas e conservar o instrumental medico; observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados 
pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior; participar da preparação e assistência a pacientes no 
período pré e pós operatório nos trabalhos de obstetrícia e ainda em exames especializados; participar de programas 
de aprimoramento profissional; organizar e controlar o arquivo medico; desempenhar outras tarefas semelhantes.  
Ver a Lei n° 1.139/2010 que regulamenta o 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; 5- Retirada de pontos; 6- Enfaixamento; 7- Administração de medicamentos: diluição, dosagem, vias e 
técnicas: 8- Primeiros Socorros: parada cardiorrespiratória, traumatismos, hemorragias, envenenamento, 
queimaduras, choque, acidentes com animais peçonhentos, corpos estranhos; 9- Assistência à mulher; 10- 
Assistência 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 ao escolar e ao adolescente; 11- Assistência ao paciente com doenças crônico-degenerativas: 
Hipertensão, diabetes mellitus; 12- Assistência ao idoso; 13- Assistência 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 nas seguintes doenças endêmicas: cólera, dengue, febre amarela e leishmaniose 

CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM – Prova Específica da questão 26 a 50 
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ANEXO III – B 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Número de vaga............................ 01 
Vencimento base............................ R$ 892,42 
Jornada de trabalho ....................... 40 horas semanais 
Requisitos para provimento...........  Ensino Médio Completo 
Inscrição......................................... R$ 60,00 
SINTASE DAS ATRIBIÇÕES – Receber e distribuir os expedientes dirigidos ao Procurador Geral e ao 
Procurador do Município; preparar ofícios, avisos, circulares, portaria, ordens, instruções de serviços e outros 
atos que devem ser assinados pelo Procurador Geral e por Procuradores do Município; realizar atos de 
expediente, tais como atender ao público e prestar-lhes as informações pertinentes, cuidar do material 
administrativo e dos equipamentos do Departamento Jurídico e controlar a entrada e saída de documentos; 
desempenhar outras tarefas próprias da função ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo Procurador Geral e 
por Procurador do 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 SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Administração Pública: espécies, formas, características e princípios. Teoria geral da função pública, sua natureza e 
características. 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. Teoria Geral do ato Administrativo: conceitos, 
classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos dos 
administradores. Poderes administrativos. 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.  DOS: Principais 
Comandos; HARDWARE E SOFTWARE: Conceito, Tipos e Funções/Aplicações; WINDOWS; Windows 
Explorer, Painel de Controle, Meu computador, Ferramentas de Sistema, Área de Transferência e Backup; 
INTERNET: Configurações Básicas e Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003 WORD: Formatação de 
textos em geral, teclas de atalho e conhecimentos sobre os diversos menus; Mala direta e Memorandos; EXCEL: 
Funções; Planilhas Eletrônicas.  
 
CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO – Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO III – C 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: EXECUTOR ADMINISTRATIVO II 
Número de vagas..............................02 
Vencimento base.............................  R$ 622,00 
Carga horária................................... 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento........... Ensino Médio  
Inscrição ..........................................R$ 37,00 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Atender ao publico e prestar informações em geral; anotar e transmitir 
recados internos e  externos para superiores; registrar e controlar a movimentação de documentos que tramitam 
pelas chefias; anotar dados pessoais e comerciais dos visitantes; atender clientes; atender telefone e anotar recado; 
encaminhar e prestar informações a terceiros no âmbito do órgão; promover a execução dos serviços; de acordo 
com as solicitações dos superiores; desempenhar função junto ao gabinetes do prefeito e secretariado, bem assim 
outras que lhe forem conferidas....  

 
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 EXECUTOR ADMINISTRATIVO II 

Noções de Administração Pública: espécies, formas, características e princípios. 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. Teoria Geral do ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos, 
requisitos e atributos do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes 
administrativos. 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 DOS: Principais Comandos; HARDWARE 
E SOFTWARE: Conceito, Tipos e Funções/Aplicações; WINDOWS; Windows Explorer, Painel de Controle, Meu 
computador, Ferramentas de Sistema, Área de Transferência e Backup; INTERNET: Configurações Básicas e 
Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003 WORD: Formatação de textos em geral, teclas de atalho e 
conhecimentos sobre os diversos menus; Mala direta e Memorandos; EXCEL: Funções; Planilhas Eletrônicas.  
 
CARGO: EXECUTOR ADMINISTRATIVO II – Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO III – D 
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Número de vaga ............................  01 
Vencimento base............................  R$ 2,370,76 
Jornada de trabalho.......................  40 horas semanais 
Requisitos para provimento...........  Curso Superior em Serviço Social com registro no CRESS 
Inscrição......................................... R$ 100,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Compete ao (a) Assistente Social, elaborar, implementar, executar e avaliar 
planos, projetos e políticas do âmbito de situação de Serviço Social: Encaminhando providências e prestando 
orientação social a indivíduos, grupos e diferentes segmentos da população, inclusive aquelas relativas à 
identificação de recursos e à utilização eficaz dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejando, 
executando e avaliando pesquisas e estudos sócio-econômicos que contribuam para o conhecimento da realidade 
individual, familiar e social, possibilitando eleição da alternativa de intervenção; prestando assessoria e consultoria 
a órgãos de administração pública, empresas, entidades e movimentos sociais, em matéria relacionada às Políticas 
Sociais, bem como, no exercício e defesa dos direitos civis políticos e sociais da coletividade.  

 
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 – E 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: NUTRICIONISTA 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 2.370,76 
Jornada de trabalho.......................  40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Nutrição com registro no CRN 
Inscrição ..........................................R$ 100,00 

SINTASE DAS ATRIBUIÇÕES – Preparar relatório sobre pesquisas e experiências e promover  a divulgação dos 
resultados; participar de programas de saúde pública, propondo realização de inquéritos clínicos 
nutricionais,bioquímicos e somatométricos; pesquisar informações técnicas específicas sobre noções de higiene da 
alimentação e orientar a população para melhor aquisição de alimentos; opinar sobre a qualidade dos gêneros 
alimentícios  adquiridos pelo hospital,núcleos sociais e merenda escolar; participar do planejamento e execução de 
programas de treinamento para nutricionista, pessoal auxiliar e estagiários; participar dos grupos de trabalho, para 
elaboração de programas de assistência à população atingida por calamidades públicas e a grupos vulneráveis da 
população; efetuar o registro das despesas e das pessoas que receberam refeições, fazendo anotações em 
formulários  apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; zelar pela ordem e manutenção de boas 
condições higiênicas, inclusive a extinção de moscas e insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com 
serviço de alimentação, orientando e supervisionando os funcionários e providenciando recursos adequados para 
outras tarefas semelhantes. 

 
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 001/12 

 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
Número de vaga.............................  01 
Vencimento base............................  R$ 2.370,76 
Jornada de trabalho.......................  40 horas semanais 
Requisitos para provimento...........  Curso Superior em Fonoaudiologia com registro no CRFa. 
Inscrição.........................................  R$ 100,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Atuar em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica, na área da 
comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz...   VER 
LEI  n° 1.095  

 
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 – G 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: BIOMÉDICO 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 2.370,76 
Jornada de trabalho.......................  40 horas semanais 
 Requisitos para provimento............ Curso Superior em Biomedicina com registro no CRBM. 
Inscrição ..........................................R$ 100,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Compete ao Biomédico diagnóstico laboratorial de patologias (desde as 
bioquímicas, microbiológicas, parasitológicas, imunológicas até as cito  hematológicas), incluindo nesta área as 
analises moleculares, biossíntese de macromoléculas e biotecnologia (biossíntese de macromoléculas tais como 
peptídeos e ácidos nucléicos para seu uso em vacinas, terapias e diagnósticos; biossíntese de macromoléculas tais 
como anticorpos monoclonais mono e bifuncionais, anticorpos quiméricos e ácidos nucléicos a partir de sistemas 
procariotos e eucariotos para uso em diagnóstico; clonagem e expressão de genes de importância médica em 
sistemas eucariotos e procariotos para uso posterior em terapias ou produção de vacinas; construção de vetores de 
DNA para uso em terapia gênica e vacinas de DNA; desenvolvimento de “microchips” de ácidos nucléicos para 
diagnóstico de expressão multigênica; modificação de microrganismos para uso em vacinas; caracterização de 
doenças infecciosas e não infecciosas pelo uso de sondas moleculares; caracterização de linhagens de 
microrganismos e parasitas do ser humano por técnicas de biologia molecular tais como a PCR e RFLP; testes de 
paternidade pela técnica de  “fingerprinting”; realizar análises de determinação de efeitos biológicos de compostos 
sintéticos e emissões eletromagnéticas aos quais o ser humano é exposto; modelagem molecular para o 
desenvolvimento de novos reagentes de uso medicinal utilizando “softwares” especializados). 

 
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 BIOMEDICO 

 1 – Citologia Clínica; 2 - Hematologia clinica; 3 - Bioquímica clinica; 4 – Noções de química orgânica e 
inorgânica; 5 - Coleta de sangue; 6 - Parasitologia clinica; 7 – Microbiologia e imunologia clinica; 8 – Patologia 
sistêmica; 9 – Controle de Qualidade. 
 
CARGO: BIOMÉDICO – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – H 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: MÉDICO DO PSF 
Número de vaga ............................  02 
Vencimento base............................  R$ 10.636,00 
Jornada de trabalho.......................  40 horas semanais  
Requisitos para provimento...........  Curso Superior em Medicina com registro no CRM. 
Inscrição.........................................  R$ 150,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Integrar o Programa Saúde da Família – PSF; avaliar clínica e 
laboratorialmente os pacientes de acordo com a área de atuação, emitindo diagnóstico e prescrevendo 
medicamentos ou outras formas de tratamento, conforme o tipo de enfermidade, bem como propor medidas 
preventivas de saúde; realizar consultas clínicas aos usuários; executar as ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção 
na atenção básica definidas na Norma Operacional da assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à 
prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de  
diabéticos, de saúde mental etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar 
aos serviços de maior complexidade, quando necessário,garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio 
de um sistema de acompanhamento e referência e contra – referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
indicar internação hospitalar; efetuar exames médicos no pessoal a ser admitido pela Prefeitura; fazer estudos 
caracterológico de pacientes; evidenciar suas pré-disposições constitucionais e encaminhá-las a tratamento médico 
especializado, quando for o caso; encaminhar casos especiais a setores especializados; aplicar  métodos de medicina 
preventiva; participar de planos voltados para a saúde  pública; orientar os servidores que auxiliam no 
desenvolvimento do trabalho; solicitar exames complementares, verificar e atestar óbito, e demais atos atinentes a 
sua especialidade.              

 
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 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DE MÉDICO 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: MÉDICO DO PSF – Prova específica da questão 26 a 50 
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ANEXO III – I 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 2.370,76 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
 Requisitos para provimento.............Curso Superior em qualquer área com registro 
Inscrição ..........................................R$100,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Gerir o local de disposição final dos resíduos sólidos; coordenar a implantação 
da política municipal de resíduos sólidos; promover o arranjo institucional como regulamento municipal para 
limpeza urbana capacitação técnica continuada dos profissionais e motivação para o melhor desempenho de suas 
funções; auditar o cumprimento do regulamento de limpeza publica municipal das leis, resoluções outros 
instrumentos ligados aos resíduos sólidos; Criar o sistema Municipal de Informação de Resíduos Sólidos; 
estabelecer canal de comunicação a fim de possibilitar a participação social nos processos decisórios ouvir e atender 
demandas, divulgar os serviços prestados, bem como permitir a formação de consciência coletiva sobre a 
importância da limpeza publica por meio da educação ambiental: promover políticas de redução da geração de 
resíduos sólidos; Responder por todas as ações decorrentes da gestão e operação de gerenciamento dos resíduos 
sólidos do aterro sanitário; integrar a equipe de elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de resíduos 
Sólidos – PGIRS; Implementar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, assumindo a ART            
( Anotação de Responsabilidade Técnica) pela execução do referido plano.  

 
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 GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Manual do gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; Lei nº 12.305/2010; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 
9.974/2000; Lei nº 9.605/1998; Lei nº 9.795/1999; Lei nº 11.107/2005; Lei nº 10.650/2003; Lei nº 6.938/1981; Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 101/2000. Constituição Federal.   
 
CARGO: GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Prova especifica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – J 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: ENFERMEIRO SMS 
Número de vagas............................. 01 
Vencimento base.............................  R$ 2.370,76 
Carga horária.................................. 40 horas semanais 
Requisitos para provimento.............Curso Superior em Enfermagem com registro no COREN 
Inscrição ..........................................R$ 100,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Compete prestar assistência de enfermagem, individual e coletivo: examinando 
paciente, orientado, fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme 
rotina, registrando o atendimento em documento próprio e referenciado para outros níveis de assistência quando 
necessário; participando de equipe multiprofissional na elaboração de diagnostico de saúde da região, analisando os 
dados e propondo mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da população; 
participando na elaboração, execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando à 
sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; promovendo a integração entre a Unidade de Saúde, a 
comunidade e outros serviços locais, visando à promoção da saúde, participando do planejamento, coordenação, 
execução e avaliação de campanhas de vacinação; supervisionando e coordenando o trabalho do pessoal de 
enfermagem; etc. Ver lei n 1139/2010. 

 
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 SMS 

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 cardiorrespiratória; 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 SMS – Prova específica da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – K 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III - PEDAGOGIA 
Número de vagas............................  12 
Vencimento base............................  R$ 1.046,90 
Carga horária..................................  30 horas semanais   
Requisitos para provimento.........    Formação em nível superior em curso de Pedagogia ou na área de educação 

(Licenciatura Plena) e registro no MEC.  
Inscrição.........................................  R$ 60,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas de Educação Infantil e nas 1º e 2° fases do ensino Fundamental; 
elaborar, executar e avaliar planos de aula, na área de sua competência, com vistas ao fornecimento de dados subsidiários à 
reprogramação do plano curricular, ministrar aulas nas turmas de sua responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino 
adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar; 
manter atualizados os diários de classe, como instrumento de informações acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, 
da freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar; 
orientar as unidades escolares visando seu regular funcionamento; supervisionar o processo de avaliação e recuperação do 
rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de problemas na unidade escolar; etc. Ver Lei n° 1.157/2011. 

 

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 PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III - 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: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – PEDAGOGIA – Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – L 

 
PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS(LÍNGUA PORTUGUESA) 
Número de vagas............................  02 
Vencimento base............................  R$ 1.046,90 
Carga horária..................................  30 horas semanais   
Requisitos para provimento......... ... Curso de Formação em nível Superior em Letras(Língua Portuguesa) com 

registro no MEC 
Inscrição.........................................  R$ 60,00 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas de Educação Infantil e nas 1º e 2° fases do ensino Fundamental nas 
disciplinas Português, elaborar, executar e avaliar planos de aula, na área de sua competência, com vistas ao fornecimento 
de dados subsidiários à reprogramação do plano curricular, ministrar aulas nas turmas de sua responsabilidade, utilizando 
métodos e técnicas de ensino adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos alunos e participar do processo de 
recuperação do aproveitamento escolar; manter atualizados os diários de classe, como instrumento de informações acerca 
do desenvolvimento das atividades de ensino, da freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades 
pedagógicas e administrativas da unidade escolar; orientar as unidades escolares visando seu regular funcionamento; 
supervisionar o processo de avaliação e recuperação do rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de 
problemas na unidade escolar; etc. Ver Lei n° 1.157/2011. 

 
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 PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS (LÍNGUA 
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: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS (LÍNGUA PORTUGUESA) – Prova da 
questão 26 a 50. 
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ANEXO III – M 
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 
 

CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS (LÍNGUA ESTRANGEIRA– ESPANHOL). 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 1.046,90 
Carga horária..................................  30 horas semanais   
Requisitos para provimento.........   Curso de Formação em nível Superior em Letras(Língua Estrangeira - 

Espanhol) com registro no MEC 
Inscrição.........................................  R$ 60,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas de Educação Infantil e nas 1º e 2° fases do ensino Fundamental 
na disciplina Espanhol, elaborar, executar e avaliar planos de aula, na área de sua competência, com vistas ao 
fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do plano curricular, ministrar aulas nas turmas de sua 
responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos 
alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar; manter atualizados os diários de classe, 
como instrumento de informações acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, da freqüência e 
aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar; 
orientar as unidades escolares visando seu regular funcionamento; supervisionar o processo de avaliação e 
recuperação do rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de problemas na unidade escolar; 
etc. Ver Lei n° 1.157/2011. 

 

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 PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III –LÍNGUA ESTRANGEIRA - 
ESPANHOL 

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: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III –LETRAS(LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL) – 
Prova  da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – N 
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III –LETRAS(LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS). 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 1.046,90 
Carga horária..................................  30 horas semanais   
Requisitos para provimento........... Curso de Formação em nível Superior em Letras(Língua Estrangeira - Inglês) 

com registro no MEC. 
Inscrição.........................................  R$ 60,00 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas de Educação Infantil e nas 1º e 2° fases do ensino Fundamental 
na disciplina Inglês, elaborar, executar e avaliar planos de aula, na área de sua competência, com vistas ao 
fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do plano curricular, ministrar aulas nas turmas de sua 
responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino adequadas à sua cliente Le; avaliar o rendimento dos 
alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar; manter atualizados os diários de classe, 
como instrumento de informações acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, da freqüência e 
aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar; 
orientar as unidades escolares visando seu regular funcionamento; supervisionar o processo de avaliação e 
recuperação do rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de problemas na unidade escolar; 
etc. Ver Lei n° 1.157/2011. 

 
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 PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS(LÍNGUA 
ESTRANGEIRA - INGLÊS) 

O Ensino e de Inglês: Fundamentação teórica; Abordagens contextualizadas; O diário; Reflexões de observadores: A professora 
de Inglês; critérios de avaliação; primeiro ciclo; - 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; 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; Parâmetros Curriculares nacionais. 
Referência Bibliográfica Parâmetros Curriculares nacionais – Língua Portuguesa – Volume 2 – 2ª  Edição 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. – O Ensino 
de Artes e de Inglês – Barbosa, Ana Amália Tavares Bastos – Cortez Editora. 
CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – LETRAS(LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS) – 
Prova da questão 26 a 50. 
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ANEXO III – O  
 

PROGRAMA DE CONCURSO 001/12 

 
CARGO: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III –– EDUCAÇÃO FÍSICA. 
Número de vagas............................  01 
Vencimento base............................  R$ 1.046,90 
Carga horária..................................  30 horas semanais   
Requisitos para provimento.........   Curso de Formação em nível Superior em Educação Física com registro no 

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

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES – Ministrar aulas de Educação Infantil e nas 1º e 2° fases do ensino Fundamental 
na atividade Educação Física, privilegiando a atividade física e esportiva; elaborar, executar e avaliar planos de 
aula, na área de sua competência, com vistas ao fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do plano 
curricular, ministrar aulas nas turmas de sua responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino adequadas à 
sua cliente Le; avaliar o regimento dos alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar; 
manter atualizados os diários de classe, como instrumento de informações acerca do desenvolvimento das 
atividades de ensino, da freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e 
administrativas da unidade escolar; orientar as unidades escolares visando seu regular funcionamento; supervisionar 
o processo de avaliação e recuperação do rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de 
problemas na unidade escolar; etc. Ver Lei n° 1.157/2011. 

 
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 

 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – EDUCAÇÃO FÍSICA 

A Educação Física no Currículo Escolar; Educação Física Escolar; Metodologia 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: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO III – EDUCAÇÃO FÍSICA – 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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