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EDITAL Nº 02/2011  CONCURSO PÚBLICO 

ANEXO III  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Cargos da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde  MT 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO/ALFABETIZADO 

Conhecimentos  Comuns    Cargo(s):  Auxiliar  de  Serviços  Gerais,  Auxiliar  de  Serviços  Gerais    Escola  Bernardo  Guimarães   
Comunidade Campinho Verde, Auxiliar de Serviços Gerais  Escola Fredolino Vieira Barros  Distrito de Groslândia, Auxiliar de Serviços 
Gerais   Escola São Cristóvão   Comunidade São Cristóvão,  Auxiliar  de Serviços Gerais Escolar, Auxiliar  de Serviços Gerais Escolar   
Escola Bernardo Guimarães Comunidade Campinho Verde, Auxiliar de Serviços Gerais Escolar  Escola Fredolino Vieira Barros  Distrito 
de Groslândia, Auxiliar de Serviços Gerais Escolar  Escola São Cristóvão  Comunidade São Cristóvão, Carpinteiro, Mecânico, Operador 
de Máquina Especial, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor. 
Língua Portuguesa – Compreensão e  interpretação de texto. Vocabulário. Substantivo: próprio,  comum, simples,  gênero  (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Matemática  Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Resolução de situaçõesproblema. Adição. Subtração, Multiplicação. Divisão. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Conhecimentos Comuns  Cargo(s): Eletricista. 
Língua  Portuguesa  –  Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Vocabulário.  Ortografia  (escrita  correta  das  palavras).  Fonema  e  letra: 
divisão silábica. Substantivo: próprio, comum, simples, gênero (masculino e  feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e 
diminutivo).  Numeral:  cardinal,  ordinal,  multiplicativo,  fracionário.  Pronomes  pessoais,  possessivos,  demonstrativos,  de  tratamento. 
Pontuação. Reescrita de frases. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Matemática  –  Números  naturais:  operações  e  propriedades.  Números  inteiros:  operações  e  propriedades.  Números  racionais, 
representação  fracionária e decimal:  operações e propriedades.  Razão e proporção. Regra de  três  simples. Porcentagem. Medidas de 
comprimento,  superfície,  volume,  capacidade, massa  e  tempo.  Sistema  monetário  brasileiro  (dinheiro).  Áreas  e  perímetros  de  figuras 
planas. Resolução de situaçõesproblema. Adição. Subtração, Multiplicação. Divisão. 

NÍVEL MÉDIO e NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
Conhecimentos Comuns  Cargo(s): Agente Municipal de Trânsito, Ajudante Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Obras, 
Monitor  de  Creche/Escola,  Secretária  Escolar,  Secretária  Escolar    Escola  Bernardo  Guimarães    Comunidade  Campinho  Verde, 
Secretária Escolar  Escola Fredolino Vieira Barros  Distrito de Groslândia, Secretária Escolar  Escola São Cristóvão  Comunidade São 
Cristóvão,  Técnico  em  Laboratório  em  Análises  Clínicas,  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho,  Técnico  em  Topografia,  Técnico  em 
Vigilância Sanitária. 
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Vocabulário. Coesão e coerência. Ortografia. 
Fonema  e  letra:  posição  da  sílaba  tônica,  encontros  consonantais,  encontros  vocálicos  e  divisão  silábica.  Processos  de  formação  das 
palavras.  Classes  gramaticais:  substantivo,  adjetivo,  artigo,  verbo,  numeral,  pronome,  conjunção,  preposição,  advérbio,  interjeição. 
Sintaxe:  frase; oração; período; termos essenciais,  integrantes e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal 
indicativo de crase. Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Reescrita de frases. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Correspondência oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. 
Matemática – Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e  inequações de 1 o grau e sistemas: resolução e problemas. 
Equações  e  inequações  de  2 o  grau  e  sistemas:  resolução  e  problemas.  Razão  e  proporção.  Regra  de  três  simples  e  composta. 
Porcentagem. Juros simples e composto. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Áreas e perímetros 
de figuras planas. Relações métricas no triângulo retângulo. Probabilidade. Análise Combinatória.  Sequências e Progressões. Números 
Complexos: operações e propriedades. Resolução de situaçõesproblema. 
Conhecimentos Comuns  Cargo(s): Agente Municipal de Trânsito, Ajudante Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Obras, 
Monitor  de  Creche/Escola,  Secretária  Escolar,  Secretária  Escolar    Escola  Bernardo  Guimarães    Comunidade  Campinho  Verde, 
Secretária Escolar  Escola Fredolino Vieira Barros  Distrito de Groslândia, Secretária Escolar  Escola São Cristóvão  Comunidade São 
Cristóvão. 
Informática  –  BR  OFFICE.  Microsoft  Word  2007  e/ou  versões  superiores:  edição  e  formatação  de  textos,  cabeçalhos  e  rodapés, 
parágrafos,  fontes,  impressão,  ortografia  e  gramática,  mala  direta,  alterações  e  comentários,  gráficos  e  organogramas,  marcadores. 
Microsoft  Excel  2007  e/ou  versões  superiores:  pastas  de  trabalho,  conceitos  de  células,  linhas,  colunas,  fórmulas,  função,  gráficos  e 
organogramas. Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e subdiretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência.  Menu  iniciar,  barra  de  tarefas.  Personalização,  Compartilhamento,  Impressoras  e  Dispositivos,  Segurança.  Internet: 
Definição, Navegação na internet, domínios, tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas.
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Cargo: Técnico em Laboratório (Análises Clínicas). 
Conhecimentos Específ icos – Bacteriologia: Métodos de esterilização e desinfecção. Técnicas de coloração. Morfologias bacterianas. 
Escolha e preparação dos meios de cultura. Semeaduras dos espécimes clínicos (urina, sangue, fezes, secreções em geral). Testes de 
sensibilidade  aos  antimicrobianos.  Enterobactérias.  Líquidos  biológicos:  urina,  sangue,  líquor,  fezes,  líquido  pleural,  líquido  ascítico. 
Hematologia:  Hemostasia.  Métodos  de  coloração.  Velocidade  de  hemossedimentação.  Prova  de  falcização.  Reconhecimentos 
microscópicos  das  células  sangüíneas.  Anticoagulantes.  Hemograma  completo.  Plaquetas.  Hemoglobinopatias.  Imunologia:  Principais 
reações  imunológicas de aglutinação, precipitação,  fixação do complemento,  imunofluorescência e neutralização.  Provas de atividades 
reumáticas. Teste imunológico de gravidez. Noções de antígeno, anticorpos e imunoglobinas.  Diagnósticos sorológicos mais comumente 
utilizados  em:  Toxoplasmose,  Sífilis,  Rubéola,  Doenças  Reumáticas,  Doença  de  Chagas,  Filariose,  HIV,  Hepatites  virais,  HTLV, 
Mononucleose  Infecciosa.  Parasitologia:  Métodos  para  conservação  de  fezes.  Helmintos  e  protozoários  (identificação,  diagnóstico). 
Pesquisas de sangue oculto nas fezes. Métodos para  identificação dos principais parasitas de  importância clínica. Urinálise. Rotinas na 
análise da urina: testes físicos, testes químicos, exame do sedimento urinário. Uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e 
determinação  do  volume  urinário.  Sedimentoscopia.  Cristais  e  cilindros  na  urina.  Biossegurança:  Uso  de  equipamentos  de  proteção 
individual  e  coletiva.  Descontaminação. Gerenciamento  de  resíduos  biológicos  e  químicos. Manuseio  de  perfurocortantes. Métodos  de 
desinfecção  e  esterilização.  Métodos  físicos  e  químicos.  Limpeza  e  desinfecção  de  vidrarias,  bancadas  e  pisos,  técnicas  assépticas. 
Bioquímica Clínica:  Transmitância. Lei de  BeerLambert. Medida da  transmitância e da absorbância. Marcadores bioquímicos da  lesão 
miocárdica. Eletrólitos (sódio, potássio, cloretos). 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
Conhecimentos  Específicos  –  Segurança  do  trabalho.  Higiene  do  trabalho.  Meios  de  comunicação,  recursos  audiovisuais  e 
promocionais,  dinâmica  de  grupo.  Psicologia  das  relações  humanas  e  do  trabalho.  Proteção  contra  incêndio.  Administração  aplicada. 
Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. 
EPI  e  EPC.  Primeiros  Socorros.  Desenho  técnico.  Ergonomia.  Princípios  de  tecnologia  industrial.  Doenças  profissionais.  Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Segurança no transito. CIPA  
Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes.  Campanhas  e  SIPATs.  Riscos  ambientais:  agentes  químicos,  físicos,  biológicos, 
ergonômicos e mecânicos. Elaboração do PPRA e PCMSO. 
Cargo: Técnico em Topografia. 
Conhecimentos  Específicos  –  Topografia.  Instrumentos  topográficos:  teodolitos,  níveis,  trena,  balizas,  miras,  estação  total,  prisma 
Métodos topográficos. Planimetria: unidades de medidas, medição a trena, medição a teodolito, desenhos de plantas, triangulação a trena, 
calculo  de  área  por  coordenadas.  Altimetrias:  calculo  de  cotas  com  nivelamento  trigonométrico,  calculo  de  altitudes  com  nivelamento, 
levantamento taqueométrico, levantamento planimétrico.  Curva circular, calculo e locação. 
Cargo: Técnico em Vigilância Sanitária. 
Conhecimentos Específ icos – Assistência Básica de Saúde à Comunidade: Conceito de Saúde e Prevenção de Doenças. Técnica de 
Aplicação  de  Medicamentos:  Vias  de  Administração  de  Medicamentos.  Higiene.  Saneamento  Básico.  Conhecimento  básico  sobre 
Processo Administrativo.  Surtos Endêmicos.  Zoonoses: animais peçonhentos. Conhecimentos básicos sobre dengue, leptospirose. 

NÍVEL SUPERIOR 
Conhecimentos Comuns  Cargos: Analista em Tecnologia da Informação, Assistente Social, Engenheiro Civil, Médico, Médico de PSF, 
Professor de Arte, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de Língua Portuguesa/Inglesa, Professor de Pedagogia. 
Língua  Portuguesa  –  Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Tipologia  e  gêneros  textuais.  Intertextualidade.  Ortografia.  Acentuação 
gráfica. Divisão silábica. Classe de palavras:  substantivo, adjetivo, artigo, numeral,  verbo, preposição, conjunção,  interjeição, pronome e 
advérbio. Emprego do sinal  indicativo de crase. Sintaxe:  frase; oração; período;  termos essenciais,  integrantes e acessórios da oração; 
coordenação e subordinação. Pontuação. Concordância nominal e  verbal. Regência nominal e verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, 
homonímia, conotação e denotação. Figuras de pensamento e de linguagem. Coesão e coerência. Reescrita de frases. Correspondência 
oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. Coexistência das regras ortográficas atuais (em vigor desde janeiro de 2009) com as 
antigas. 
Cargos: Analista em Tecnologia da Informação, Assistente Social, Engenheiro Civil, Médico, Médico de PSF. 
Conhecimentos Gerais – Atualidades: Conhecimentos sobre os fatos atuais do País, do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas 
do Rio Verde. Problemas Ambientais. Agricultura e  Industrialização no Mundo. Nova República: A Nova Constituição, Taxas de Inflação 
Elevadas, Vários Planos Econômicos: Plano Cruzado, Plano Verão e Plano Real, A Corrupção, A Estabilidade da Economia, A Divisão de 
Mato Grosso e Crescimento de Mato Grosso nas Décadas 80 e 90. Aspectos Históricos, Geográficos, Econômicos, Políticos e Sociais do 
Município de Lucas do Rio Verde – MT. 
Cargos:  Professor  de  Arte,  Professor  de  Filosofia,  Professor  de  Geografia,  Professor  de  Língua  Portuguesa/Inglesa,  Professor  de 
Pedagogia. 
Raciocínio  Lógico  –  Estruturas  lógicas.  Teoria  dos  conjuntos.  Lógica  de  argumentação.  Diagramas  lógicos.  Sucessões.  Problemas 
envolvendo raciocínio. 
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação 
Conhecimentos Específ icos – Modelagem de dados: diagrama de fluxo de dados, modelo entidade/relacionamento. Banco de dados: 
conceitos e arquitetura para sistemas de dados: características de SGBD, categorias de modelos de dados. Arquitetura cliente – servidor 
(conceitos). SQL SERVER 2000 e 2005. Redes de computadores  arquitetura de redes, topologias (lógica e física), tecnologias e projetos 
de redes locais e  longa distância. Arquitetura TCP/IP (alguns protocolos que considero importantes: DNS, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, 
FTP). Equipamentos:  switches,  roteadores,  firewall,  filtros  de  conteúdo. Redes  sem  fio, protocolos aplicados à  voz  (áudio) e  vídeo em 
tempo  real.  Planejamento  e  Projeto  de  Cabeamento,  sistemas  operacionais  (envolvendo  instalação,  configuração  e  administração  de 
sistemas  operacionais  Windows,  Unix  e  Linux),  sistemas  de  arquivos  (envolvendo  direitos  de  acesso,  segurança  e  integridade). 
Multitarefa, multiusuário,  núcleo  e  dispositivos  como  arquivos.  Gerenciamento  de  serviços  de  rede  (servidor  de  arquivos,  servidor  de 
impressão  e  servidor  de  aplicação),  ambiente  de  gerenciamento  Microsoft  e  Linguagens  de  Script.  Gestão  de  TI:  gerenciamento  de 
projetos  (análise de viabilidade, estimativas de prazo e custo,  processos da gerência  de  projetos, planos do projeto, gerenciamento do
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escopo).  Análise  de  impactos,  custos,  riscos  e  benefícios  de  mudança.  Segurança  física  e  lógica    Firewall  e  Proxies.  Protocolos 
certificação  digital,  criptografia.  Políticas  de  segurança  de  informação  (disponibilidade,  integridade,  confidencialidade,  plano  de 
contingência, controle de acesso, auditoria, rotinas de backup). A questão do vírus, spywares, rootkit, etc. Desenvolvimento de Sistemas: 
engenharia de software (requisitos, análise e projeto orientado a objetos, implementação, testes, etc). Rotinas de Backup. 
Cargo: Assistente Social. 
Conhecimentos Específicos – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço social. Fundamentos históricos 
metodológicos  de  serviço  social.  A  prática  institucionalizada  do  assistente  social  nas  organizações  públicas.  Assuntos  correlatos  à 
respectiva  área,  atividades  cotidianas  do  Serviço  Social.  Correntes  TeóricoMetodológicas  no  Serviço  Social.  Instrumentos  de 
planejamento social (plano, programa e projeto). Lei Orgânica da Assistência Social  (LOAS). Metodologia e Ideologia do Serviço Social. 
Política  Social e  Serviço  Social.  Política  Social:  perfil  histórico das políticas  sociais no  Brasil.  Relação  teoriaprática  no  Serviço Social. 
Serviço Social e  Instituição a questão da participação. Serviço Social e  interdisciplinaridade. Serviço Social  junto à Comunidade. Serviço 
Social junto à Família. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. Serviço Social na escola. Código de Ética. 
Cargo: Engenheiro Civil. 
Conhecimentos  Específicos  –  Legislação  profissional  –  Noções  de  direito  e  cidadania.  Aspectos  jurídicos  para  a  formação  do 
engenheiro. Organização do sistema CONFEA/CREAs e suas leis. Deveres e direitos dos profissionais. Mercado de trabalho. Noções de 
avaliação  e  perícias.  Materiais  de  construção  civil  –  aglomerantes,  agregados,  pastas  e  argamassas,  concretos  hidráulicos,  materiais 
metálicos,  cerâmicos  e  betuminosos,  pedras  naturais,  madeiras,  tintas,  vernizes  e  vidros.  Técnicas  de  construção  civil  –  elementos 
referentes a edificação, movimento de terra, máquinas, equipamentos, canteiro de obras, técnicas de fundações, tecnologia dos elementos 
de  vedação,  tipos  de  coberturas,  estruturação  do  edifício,  revestimentos,  pisos,  pinturas,  racionalização  e  tecnologia  das  construções, 
memorial descritivo, orçamentos, cronograma físicofinanceiro, higiene e segurança do trabalho. Instalações prediais – instalações prediais 
de água fria e quente,  instalações de esgotos e de águas pluviais,  tratamentos  individuais de esgotos domésticos,  instalações elétricas, 
instalações de gás, instalações contraincêndio. Projetos de engenharia civil – conceituação de arquitetura e de espaço edificado, tipologia 
e  função  do  edifício,  edificações  uni  e  plurifamiliares,  comerciais  e  industriais.  Projetos  estruturais  –  caracterização  estrutural  de  um 
edifício, plantas de formas e ferragens, cargas, esforços internos, concreto armado, materiais componentes, dimensionamento de pilares, 
vigas e lajes, desenvolvimento do projeto estrutural. Estruturas de madeira e estruturas metálicas. Fundações – propagação e distribuição 
de pressões no solo,  fundações diretas,  fundações profundas, reconhecimento do subsolo,  sondagens e escolha do tipo de fundações. 
Topografia – planimetria, altimetria, planialtimetriacadastral, desenvolvimento de projetos de loteamento. Transportes – estudo do trânsito, 
contagens  volumétricas,  pesquisa  de  origem  e  destino,  planejamento  de  transportes,  estimativa  de  trânsito  futuro,  volume  de  projeto, 
dimensionamento e coordenação de semáforos, sinalização de segurança em vias, estudos de acidentes, projeto geométrico rodovias e 
vias  urbanas,  terraplanagem,  cálculo  de  volumes  e  distâncias  de  transportes,  pavimentação,  funcionamento  dos  sistemas  de 
pavimentação  flexível,  articulados  e  rígidos,  dimensionamento  do  pavimento.  Urbanismo  –  funções  urbanas,  estruturas  e  morfologia 
urbana,  utilização  dos  espaços  urbanos,  planejamento  e  gerenciamento  de  obras  urbanas,  infraestrutura,  equipamentos  e  serviços 
urbanos, legislação urbana, plano diretor, plano municipal de desenvolvimento estatuto da cidade. Informática – conhecimento específico 
de AutoCad, Excel, Word e outros programas necessários para organizar e disponibilizar arquivos digitais dos projetos.  Código de Ética. 
Cargos: Médico, Médico de PSF. 
Conhecimentos  Específicos  –  Epidemiologia,  fisiopatologia,  diagnóstico,  tratamento  e  prevenção  das  doenças:  Cardiológicas: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, valvopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, doença reumática, doenças da 
aorta,  hipertensão  arterial e pulmonar,  endocardite,  dislipidemia,  gravidez  e  cardiopatia,  síndrome metabólica,  choque. Atendimento de 
Parada Cardiorrespiratória. Vasculares:  insuficiência arterial periférica,  insuficiência venosa, trombose venosa,  tromboembolismo arterial, 
tromboembolismo pulmonar, arterites, Síndrome  do Pé Diabético,  varizes de membros  inferiores. Pulmonares:  insuficiência  respiratória 
aguda, bronquite, pneumonia, tuberculose, pneumopatia intersticial, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções da pleura. 
Do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica,  colecistopatias,  diarréia aguda e  crônica, pancreatites,  hepatites,  insuficiência hepática, 
parasitoses  intestinais,  doenças  intestinais  inflamatórias,  doença  diverticular  do  cólon,  neoplasias.  Renais:  insuficiência  renal, 
glomerulonefrites,  distúrbios  hidroeletrolíticos  e  do  sistema  ácido/base,  nefrolitíase,  infecções  urinárias.  Metabólicas  e  do  sistema 
endócrino:  hipovitaminoses,  desnutrição,  diabetes  mellitus,  hipotireodismo,  hipertireodismo,  doenças  da  hipófise  e  da  adrenal. 
Hematológicas: anemias, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: 
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota,  lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, 
cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: transtornos psiquiátricos 
na clínica geral,  demêmcia,  álcool e  fumo na clínica médica,  transtornos relacionados ao uso  de drogas, depressão,  transtorno  afetivo 
bipolar, esquizofrenia, transtornos ansiosos, fóbicos e obsessivocompulsivo, neuroses histéricas, transtornos somatoformes, transtornos 
da personalidade, urgências psiquiátricas. Infectocontagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, 
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,  leishmaniose,  leptospirose, 
malária,  tracoma,  estreptococcias,  estafilococcias,  doença  meningocócica,  infecções  por  anaeróbios,  toxoplasmose,  viroses. 
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, 
doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia.  Código de Ética. 
Cargos:  Professor  de  Arte,  Professor  de  Filosofia,  Professor  de  Geografia,  Professor  de  Língua  Portuguesa  /Inglesa,  Professor  de 
Pedagogia. 
Conhecimentos Específ icos comum aos cargos de  professor:  Concepções da aprendizagem e  do ensino. Mecanismos,  técnicas e 
instrumentos  de  exercício  do  poder  na  relação  professoraluno,  tanto  em  seus  aspectos  mais  concretos  quanto  em  seus  aspectos 
simbólicos. Relação teoria x prática: momentos constitutivos de uma mesma totalidade. Plano de aula: como elaborar? Estrutura da aula. 
A Avaliação e a LDB. Avaliação mediadora e prática de ensino. Contribuições da  teoria piagetiana à perspectiva mediadora. Avaliação: 
diagnóstica, formativa e somativa. 
Cargo: Professor de Arte 
Conhecimentos Específicos – Cultura, Arte e Educação. Teorias da arte. História da arte. Arte e Indústria Cultural. Estilos artísticos. Arte 
brasileira.  Cultura  amazônica.  Artes  Visuais:  Elementos  da  sintaxe  da  linguagem  visual.  Noções  de  composição  visuais.  Construção
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geométrica  e  programação  visual.  Expressões  visuais  da  arte  brasileira. Música:  Elementos  da  linguagem musical.  Noções  de  estilos 
artísticos  e  estéticos  musicais.  História  da  música.  Expressões  musicais  brasileira.  Artes  Cênicas:  Elementos  da  linguagem  cênica. 
História  do  teatro.  Texto  dramático.  Expressões  teatrais  brasileira.  Metodologia  do  Ensino  das  Artes:  Práticas  artísticas  no  cotidiano 
escolar. Formas de expressão artística e educação. 
Cargo: Professor de Filosofia 
Conhecimentos Específicos – O nascimento da Filosofia. Os Primeiros Filósofos. Conhecimento e Verdade. O conhecimento Científico. 
A  Ciência  e  seus  métodos.  Teoria  do  conhecimento  Científico.  Moral,  Ética,  Cidadania.  Descobrindo  os  valores.  O  que  é  Moral. 
Concepções de Ética. Filosofia para Crianças. As correntes filosóficas da Educação. 
Cargo: Professor de Geografia 
Conhecimentos  Específicos  –  A  atmosfera  e  a  dinâmica  climática.  A  dimensão  simbólica  do  espaço  geográfico.  Cultura  e 
representações espaciais. A dinâmica populacional. A formação dos estados nacionais modernos. A formação geográfica das Sociedades 
Contemporâneas.  A  Geografia  da  Natureza.  A  Geografia  no  Tempo:  o  alargamento  das  fronteiras  de  apropriação  do  planeta  pelas 
sociedades humanas ao longo da história. A hidrosfera, a água e sua importância. A industrialização e seus  impactos na organização do 
espaço contemporâneo. A  litosfera, composição e dinâmica. A modernização da agricultura e suas consequências. A urbanização e as 
transformações na relação cidadecampo. África. América Latina. Características gerais das atividades primárias, secundárias e terciárias 
e  suas  expressões  no  espaço  geográfico.  Conceito  de  Geografia.  Ditadura militar  brasileira.  Divisões  regionais  do  território  brasileiro, 
histórico  e  situação  atual.  Grandes  blocos  econômicos  (MERCOSUL,  NAFTA,  União  Europeia,  etc.).    Os  espaços  da  Produção,  da 
Circulação e do Consumo no mundo e no Brasil. O Pantanal. Regionalização do Espaço Brasileiro. Rússia e Europa Oriental. 
Cargo:  Professor de Língua Portuguesa /Inglesa 
Conhecimentos Específicos – Leitura e Interpretação. Gêneros e tipos textuais. Intertextualidade. Níveis de Linguagem. As Funções da 
Linguagem.  Coesão  e  Coerência.  Significado  das  Palavras.  Regência  Nominal  e  Verbal.  Concordância  Nominal  e  Verbal.  Ortografia. 
Acentuação. Sintaxe – Termos Essenciais da Oração. Termos Integrantes da Oração. Termos Acessórios da Oração. Período Composto e 
Orações Coordenadas. Orações Subordinadas. Verbo To be (presente/passado/  futuro/ condicional/  question tag). Present perfect. Past 
perfect. Future perfect. Present perfect continuous. Past perfect continuous. Pronomes (pessoais, reflexivos, demonstrativos, possessivos, 
interrogativos, relativo, indefinidos). Comparativos. Superlativos. Leitura e interpretação. 
Cargo: Professor de Pedagogia 
Conhecimentos  Específicos  –  Concepções  de  Educação:  O  paradigma  educacional  emergente.  Mudança  na  missão  da  escola. 
Currículo em ação. Educação: um diálogo aberto. A  importância do contexto.  Inter e  transdisciplinaridade. Significantes/Significados dos 
Eixos  Estruturais  da  Educação  na  sociedade  contemporânea  –  UNESCO.  Aprender  a  conhecer.  Aprender  a  fazer.  Aprender  a  ser. 
Aprender a viver. 3. Concepções de Currículo. A Escola e a sua Função. Projeto políticopedagógico da escola: uma construção coletiva. 
Currículos  e  programas:  Como  vêlos  hoje?  PDE  (Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola).  Os  Projetos  de  Trabalho.  Competências  e 
práticas  sociais.  A  transferência  e  a  integração  dos  conhecimentos.  O  desenvolvimento  infantil  nos  aspectos:  Intelectuais,  Sociais  e 
Emocionais.  Desenvolvimento  e  Aprendizagem.  Pensamento  e  Linguagem.  Processos  de  Socialização.  Psicologia  genética:  estudo  do 
desenvolvimento  das  estruturas  cognitivas  da  criança  e  do  adolescente  e  em  suas  implicações  práticopedagógicas.  Os  estágios  do 
desenvolvimento: O nível intuitivo (57 anos aproximadamente). O nível operatório concreto. 

BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO/ALFABETIZADO 

Conhecimentos Comuns  Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Pedreiro. 
Língua  Portuguesa – Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Vocabulário.  Substantivo:  próprio,  comum,  simples,  gênero  (masculino  e 
feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Matemática – Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Resolução de situaçõesproblema. Adição. Subtração, Multiplicação. Divisão. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Conhecimentos Comuns  Cargos: Ajudante Administrativo, Guarda de Patrimônio, Motorista de Caminhão. 
Língua  Portuguesa  –  Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Vocabulário.  Ortografia  (escrita  correta  das  palavras).  Fonema  e  letra: 
dígrafo,  encontros  vocálicos,  encontros  consonantais  e  divisão  silábica.  Substantivo:  próprio,  comum,  simples,  composto,  concreto, 
abstrato, coletivo, gênero (masculino e  feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). Artigo. Adjetivo: simples e 
composto,  flexão  de  gênero  e  número,  adjetivos  pátrios.  Numeral:  cardinal,  ordinal,  multiplicativo,  fracionário.  Pronomes  pessoais, 
possessivos,  demonstrativos,  de  tratamento.  Verbos:  conjugação,  vozes  verbais,  tempo  e  modo.  Advérbio.  Conjunção.  Preposição. 
Acentuação  gráfica.  Pontuação. Reescrita  de  frases.  Concordância  nominal  e  verbal.  Sintaxe:  sujeito,  predicado,  orações  coordenadas. 
Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Matemática – Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e propriedades. Números inteiros: operações e propriedades. 
Mínimo  múltiplo  comum  e máximo  divisor  comum. Números  racionais,  representação  fracionária  e  decimal:  operações  e  propriedades. 
Números  irracionais  e  reais:  operações  e  propriedades.  Potência  com  expoente  inteiro  e  fracionário  no  conjunto  dos  números  reais: 
operações  e  propriedades.  Equações  de  1 o  grau  e  sistemas:  resolução  e  problemas.  Equações  de  2 o  grau  e  sistemas:  resolução  e 
problemas. Razão  e  proporção.  Regra  de  três  simples  e  composta.  Porcentagem.  Juros  simples. Medidas  de  comprimento,  superfície, 
volume,  capacidade,  massa  e  tempo.  Sistema  monetário  brasileiro  (dinheiro).  Áreas  e  perímetros  de  figuras  planas.  Média  aritmética 
simples. Estatística Básica: análise de tabelas e gráficos. Resolução de situaçõesproblema. 

NÍVEL MÉDIO e NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
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Conhecimentos  Comuns    Cargos:  Agente  de  Expediente,  Auxiliar  Administrativo,  Leiturista  Cadastrista,  Operador  de  Serviços  de 
Saneamento (Água). Operador de Serviços de Saneamento (Esgoto), Operador de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de  texto. Tipologia e gêneros textuais. Vocabulário. Coesão e coerência. Ortografia. 
Fonema  e  letra:  posição  da  sílaba  tônica,  encontros  consonantais,  encontros  vocálicos  e  divisão  silábica.  Processos  de  formação  das 
palavras. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Sintaxe: 
frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de 
crase.  Acentuação  gráfica.  Pontuação.  Significação  das  palavras:  sinônimos,  antônimos,  parônimos  e  homônimos.  Reescrita  de  frases. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Correspondência oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. 
Matemática – Conjuntos numéricos:  operações e propriedades. Equações e  inequações  de 1 o grau e  sistemas: resolução e problemas. 
Equações  e  inequações  de  2 o  grau  e  sistemas:  resolução  e  problemas.  Funções:  afim,  quadrática, modular,  exponencial  e  logarítmica. 
Razão e  proporção. Regra de  três  simples e composta. Porcentagem. Juros  simples  e  composto. Medidas  de  comprimento,  superfície, 
volume,  capacidade,  massa  e  tempo.  Áreas  e  perímetros  de  figuras  planas.  Volume  e  área  de  sólidos  geométricos.  Semelhança  e 
Congruência  de  triângulos.  Teorema  de  Tales.  Teorema  de  Pitágoras.  Relações  métricas  no  triângulo  retângulo.  Trigonometria: 
trigonometria  no  triângulo  retângulo,  Lei  dos  Senos  e  dos  Cossenos,  funções  circulares,  identidades  trigonométricas,  transformações, 
funções  trigonométricas,  equações  e  inequações  trigonométricas.  Matrizes,  determinantes  e  sistemas  lineares.  Polinômios:  função 
polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de 
frequência,  medidas  de  dispersão  e  análise  de  tabelas  e  gráficos.  Probabilidade.  Análise  Combinatória.    Sequências  e  Progressões. 
Geometria Analítica. Números Complexos: operações e propriedades. Resolução de situaçõesproblema. 
Conhecimentos  Comuns    Cargos:  Agente  de  Expediente,  Auxiliar  Administrativo,  Leiturista  Cadastrista,  Operador  de  Serviços  de 
Saneamento (Água). Operador de Serviços de Saneamento (Esgoto). 
Informática – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e  formatação de  textos,  cabeçalhos e  rodapés, parágrafos,  fontes, 
impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 
2007  e/ou  versões  superiores:  pastas  de  trabalho,  conceitos  de  células,  linhas,  colunas,  fórmulas,  função,  XML,  importação  de  dados, 
gráficos  e  organogramas, macros,  Hiperlinks,  Faixa  de  opções  e  impressão. Windows  7:  pastas,  diretórios  e  subdiretórios,  arquivos  e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e 
Dispositivos,  segurança.  Internet:  Definição,  Navegação  na  internet,  domínios,  tipos  de  serviços,  redes  sociais,  impressão  de  páginas. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
Cargo: Operador de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
Conhecimentos Específicos – Ácidos, bases, sais. Reação de neutralização. Equilíbrio iônico na água. Análise volumétrica. Concentração 
das soluções. Equivalentes – grama.  Normalidade. Diluição e mistura de soluções. Vidraria utilizada em laboratório. Noções de segurança 
em laboratório. Noções em Espectrofotometria e rotina em laboratório. Sistema Internacional de Unidades e conversões. 

BIBLIOGRAFIA 
A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Conhecimentos Comuns  Cargo: Ajudante Administrativo. 
Língua Portuguesa – Compreensão  e  interpretação de  texto. Vocabulário.  Substantivo:  próprio,  comum, simples, gênero  (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). Significação das palavras: sinônimos e antônimos. 
Matemática – Sistema monetário brasileiro (dinheiro). Resolução de situaçõesproblema. Adição. Subtração, Multiplicação. Divisão. 

NÍVEL MÉDIO e NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
Conhecimentos Comuns  Cargo: Auxiliar Administrativo 
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de  texto. Tipologia e gêneros textuais. Vocabulário. Coesão e coerência. Ortografia. 
Fonema  e  letra:  posição  da  sílaba  tônica,  encontros  consonantais,  encontros  vocálicos  e  divisão  silábica.  Processos  de  formação  das 
palavras. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Sintaxe: 
frase; oração; período; termos essenciais,  integrantes e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal  indicativo 
de crase. Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. Reescrita de frases. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Correspondência oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. 
Matemática – Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e  inequações de 1 o grau e sistemas:  resolução e problemas. 
Equações e  inequações de  2 o  grau e  sistemas:  resolução e problemas. Funções: afim, quadrática, modular,  exponencial  e  logarítmica. 
Razão e proporção.  Regra de  três  simples e  composta. Porcentagem. Juros  simples  e  composto. Medidas de  comprimento,  superfície, 
volume,  capacidade,  massa  e  tempo.  Áreas  e  perímetros  de  figuras  planas.  Volume  e  área  de  sólidos  geométricos.  Semelhança  e 
Congruência  de  triângulos.  Teorema  de  Tales.  Teorema  de  Pitágoras.  Relações  métricas  no  triângulo  retângulo.  Trigonometria: 
trigonometria  no  triângulo  retângulo,  Lei  dos  Senos  e  dos  Cossenos,  funções  circulares,  identidades  trigonométricas,  transformações, 
funções  trigonométricas,  equações  e  inequações  trigonométricas.  Matrizes,  determinantes  e  sistemas  lineares.  Polinômios:  função 
polinomial, equações polinomiais, operações e propriedades. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana,  tabelas 
de  frequência, medidas de dispersão  e  análise de  tabelas e gráficos. Probabilidade. Análise Combinatória.   Sequências e Progressões. 
Geometria Analítica. Números Complexos: operações e propriedades. Resolução de situaçõesproblema. 
Informática – Microsoft Word 2007 e/ou  versões superiores: edição e  formatação de textos,  cabeçalhos e  rodapés, parágrafos,  fontes, 
impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 
2007  e/ou  versões  superiores:  pastas  de  trabalho,  conceitos  de células,  linhas,  colunas,  fórmulas,  função,  XML,  importação  de dados, 
gráficos  e  organogramas, macros,  Hiperlinks,  Faixa  de  opções  e  impressão. Windows  7:  pastas,  diretórios  e  subdiretórios,  arquivos  e
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atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e 
Dispositivos,  segurança.  Internet:  Definição,  Navegação  na  internet,  domínios,  tipos  de  serviços,  redes  sociais,  impressão  de  páginas. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 

NÍVEL SUPERIOR 
Conhecimentos Comuns  Cargo: Assistente Social. 
Língua  Portuguesa  –  Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Tipologia  e  gêneros  textuais.  Intertextualidade.  Ortografia.  Acentuação 
gráfica. Divisão silábica.  Classe de palavras:  substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, preposição, conjunção,  interjeição, pronome e 
advérbio. Emprego do  sinal  indicativo de crase.  Sintaxe:  frase; oração; período;  termos essenciais,  integrantes e acessórios da  oração; 
coordenação e  subordinação.  Pontuação. Concordância nominal e  verbal. Regência  nominal  e  verbal.  Semântica:  sinonímia,  antonímia, 
homonímia, conotação e denotação. Figuras de pensamento e de linguagem. Coesão e coerência. Reescrita de frases. Correspondência 
oficial: ofício, memorando, comunicação e relatório. Coexistência das regras ortográficas atuais (em vigor desde janeiro de 2009) com as 
antigas. 
Raciocínio  Lógico  –  Estruturas  lógicas.  Teoria  dos  conjuntos.  Lógica  de  argumentação.  Diagramas  lógicos.  Sucessões.  Problemas 
envolvendo raciocínio. 
Informática – Microsoft Word 2007 e/ou  versões superiores: edição e  formatação de textos,  cabeçalhos e  rodapés, parágrafos,  fontes, 
impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 
2007  e/ou  versões  superiores:  pastas  de  trabalho,  conceitos  de células,  linhas,  colunas,  fórmulas,  função,  XML,  importação  de  dados, 
gráficos  e  organogramas, macros,  Hiperlinks,  Faixa  de  opções  e  impressão. Windows  7:  pastas,  diretórios  e  subdiretórios,  arquivos  e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e 
Dispositivos,  segurança.  Internet: Definição, Navegação na  internet, domínios,  tipos de serviços, redes  sociais,  ,  impressão de  páginas. 
Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
Conhecimentos Específ icos – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço social. Fundamentos históricos 
metodológicos  de  serviço  social.  A  prática  institucionalizada  do  assistente  social  nas  organizações  públicas.  Assuntos  correlatos  à 
respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. Correntes TeóricoMetodológicas no Serviço Social. Instrumentos de planejamento 
social (plano, programa e projeto). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Metodologia e Ideologia do Serviço Social. Política Social e 
Serviço  Social.  Política  Social:  perfil  histórico  das  políticas  sociais  no  Brasil.  Relação  teoriaprática  no  Serviço  Social.  Serviço  Social  e 
Instituição  a  questão  da  participação.  Serviço  Social  e  interdisciplinaridade.  Serviço  Social  junto  à  Comunidade.  Serviço  Social  junto  à 
Família. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. Serviço Social na escola. Código de Ética. 
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