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                           ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS. 
 
Os Cargos e as Atividades Específicas estão definidos no quadro a seguir: 
 
GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 
 

Cod. Cargo Atividades Específicas  

S 01 ADVOGADO 

Defender judicial e extrajudicialmente os interesses da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Município; Proceder à execução e à cobrança 
extrajudicial da dívida ativa do Município; Prestar consultoria e 
assessoramento jurídico no âmbito da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Município; Exercer o controle de legalidade dos atos da 
Administração Pública Municipal; Pesquisar, analisar e interpretar a legislação, 
regulamentos, doutrina e jurisprudência; Analisar e elaborar minutas de 
contratos, convênios e outros ajustes de interesse do Município; Analisar e 
elaborar peças processuais; Propor ações judiciais; Analisar e/ou elaborar 
minutas de leis, decretos e outras modalidades normativas; Analisar 
proposições de lei elaboradas pelo Poder Legislativo Municipal; Emitir 
informações, pareceres jurídicos e outros sobre assuntos de interesse do 
Município; Atuar em audiências e julgamentos de interesse do Município; 
Outras atividades correlatas. 

S 02 MÉDICO PEDIATRA 

Atividade de natureza especializada, envolvendo supervisão, planejamento, 
coordenação, programação e execução de atividades pertinentes a defesa e 
proteção da saúde individual e coletiva, com especialidade no atendimento à 
crianças e adolescentes e outras atividades correlatas. 

S 03 MÉDICO PLANTONISTA 

Prestar assistência médica no âmbito municipal, em regime de plantão, nas 
diversas áreas de saúde, visando preservar ou recuperar a saúde pública, 
além das seguintes atividades: efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para os 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, 
bioquímicos, hematológicos e outros, empregando técnicas especiais ou 
orientando a sua execução para confirmação ou informação de diagnóstico; 
identificar precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, 
detectando alterações no comportamento dessas doenças, apontando os 
grupos de maior risco e propondo medidas de controle; prestar assistência 
médica especializada aos indivíduos, da zona urbana e rural, bem como 
realizar palestras educativas; estudar os problemas e exercer as atividades 
relacionada com higiene e medicina do trabalho;  desenvolver métodos e 
técnicas de trabalhos que permitam a maior produtividade e melhoria dos 
serviços médicos; proceder o acompanhamento de tratamento ambulatoriais e 
hospitalares;  estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e 
programas especiais de saúde pública; preencher prontuários de pacientes, 
indicando os males constatados, o tratamento prescrito e o especialista 
necessário; realizar exames médicos para admissões, licenças, 
aposentadorias, transferências, adaptações de servidores bem como realizar 
exames periódicos, perícias e laudos médicos; planejar e executar programas 
de educação sanitária; executar estudos nas áreas de prevenção de acidentes 
de trabalho, estabelecendo medidas para o atendimento do acidentado, bem 
como propor medidas que visem a prevenção de doenças profissionais; 
executar outras atividades correlatas, entre elas o preenchimento completo de 
formulários, protocolos, fichas de registro e justificativas estabelecidas nos 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
GRUPO II – ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO – ATM 
 

Cod.  Cargo Atividades Específicas  

M 01 ADJUNTO ADMINISTRATIVO 
Atividade auxiliar, compreendendo as atribuições que se destinam a executar, 
sob supervisão imediata, trabalhos administrativos, contábeis, de secretaria,  
de rotina e outras atividades correlatas. 

M 02 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Atividade auxiliar, compreendendo as atribuições que se destinam a executar, 
sob supervisão imediata, trabalhos administrativos, contábeis, de secretaria,  
de rotina e outras atividades correlatas. 

M 03 ELETRICISTA 

- Elaborar projetos elétricos para os edifícios públicos da municipalidade; 
- Inspecionar, avaliar as instalações elétricas já existentes, bem como prestar 
manutenção; 
- Efetivar as instalações elétricas, conforme os projetos elaborados; 
- Substituir luminárias, instalações elétricas precárias, por novas; 
- Prestar todo serviço que envolva eletricidade. 

M 04 FISCAL DE OBRAS 
Fiscalizar obras públicas em todas as suas etapas, bem como obras privadas 
de acordo com a legislação municipal do Código de Postura e outras, além de 
atividades correlatas. 

M 05 TÉCNICO EM ENFERMAGEM Recepcionar os pacientes. Proceder ao registro e anotações nos prontuários 
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por ordem médica, zelar pela assepsia dos instrumentos clínicos, participar de 
campanha, executar a distribuição de medicamentos a pacientes por 
orientação médica, executar, segundo sua qualificação profissional, os 
procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas que 
compreendam os ciclos de vida – gestação, criança, adolescente, adulto e 
idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-
degenerativas e infecto-contagiosas, administrar de medicamentos: via oral, 
via parenteral (ID, SC, IM, IV), outras vias; fazer curativos; realizar limpeza, 
assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, importância, 
indicações; realizar atendimento à mulher: métodos anticoncepcionais, 
gravidez (alterações fisiológicas, assistência do auxiliar de enfermagem no 
pré-natal, complicações da gravidez); assistência do auxiliar de enfermagem 
no parto, no puerpério (normal e patológico) e na amamentação; dar atenção à 
criança: cuidados com o recém-nascido e prematuro, patologias do recém-
nascido, noções de crescimento e desenvolvimento, assistência de 
enfermagem nas IVAS e nas IRAS, terapia de reintegração oral, assistência à 
criança desidratada e à criança desnutrida, parasitoses, doenças 
transmissíveis comuns na infância. 
dar atenção ao adulto: patologias crônicas, hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes, noções sobre oncologia, assistência à saúde do trabalhador 
(principalmente doenças profissionais); apresentar noções de primeiros 
socorros, dados vitais, oxigenoterapia, sondagem gástrica, vesical, lavagem 
intestinal, gástrica, aplicações quentes e frias, massagens, observações de 
sinais e sintomas;  oferecer assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico 
no pré e pós-operatório, terminologia cirúrgica; realizar outras atividades 
correlatas. 

M 06 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

- Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa, observando as 
condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; 
- Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 
modificações nos equipamentos e instalações e retificando sua observância, 
para prevenir acidentes; 
- Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, 
hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para 
certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento; 
- Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para 
propor a reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndios e 
outras medidas de segurança; 
- Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis; 
- Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate a 
incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras 
e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos de emergência; 
- Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando 
instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e 
desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. 

M 07 ZELADOR DE CEMITÉRIO 

Desempenhar tarefas pertinentes a sepultamentos, providenciando e cuidando 
do material necessário a tal fim; zelar pela boa apresentação do Cemitério 
Municipal, carpindo ruas e operacionalizando os reparos necessários ao seu 
bom funcionamento; exercer outras atividades afins ao seu cargo. 

 
GRUPO III - TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS – TSG 
Cod.  Cargo Atividades Específicas  

F 01 GARI I (CAMINHÃO DE LIXO) 

Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de 
complexidade efetuando o serviço de limpeza e conservação, além de 
trabalhos braçais e outras atividades correlatas determinadas pelos superiores 
hierárquicos. 

F 02 PEDREIRO Atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo 
trabalhos de construção em geral, e outras atividades correlatas. 

F 03 PEDREIRO I Atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo 
trabalhos de construção em geral, e outras atividades correlatas. 

F 04 MONITOR I Coordenação de encontros, palestras e atividades nos clubes de mães e 
idosos, e outras atividades correlatas. 

F 05 MOTORISTA CAMINHÃO 
Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo 
condução e conservação de veículos motorizados no transporte oficial de 
passageiros e carga, e outras atividades correlatas. 

F 06 
OPERADOR DE RETRO-
ESCAVADEIRA 

Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, 
abrangendo operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras 
atividades correlatas. 

F 07 
OPERADOR DE TRATOR 
AGRÍCOLA 

Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, 
abrangendo operação e manutenção de máquinas e equipamentos, e outras 
atividades correlatas. 

F 08 SERVENTE DE LIMPEZA Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de 
complexidade, abrangendo trabalhos braçais e outras atividades correlatas. 

F 09 SERVENTE DE OBRAS Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de 
complexidade, abrangendo trabalhos braçais e outras atividades correlatas. 
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                        ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAM ÁTICO MÍNIMO SUGERIDO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
PROGRAMA DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, não constituem 
a única fonte para a formulação das questões da Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão 
basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o cargo. Como bibliografia 
serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e 
serão usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato tem livre escolha para 
consultar bibliografia referente ao conteúdo programático. 
 
GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 
 
I. LÍNGUA PORTUGUESA  
 

1- Interpretação e compreensão de texto. 2 - Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe. 2.1- 
Frase: tipos. 2.2- Oração. 2.3- Estrutura do período simples e composto (coordenação e subordinação). 
2.4- Termos essenciais da oração. 2.5- Termos integrantes da oração. 2.6- Termos acessórios da 
oração. 2.7- Orações coordenadas e subordinadas. 2.8- Regência verbal e nominal. 2.9- Concordância 
verbal e nominal. 3- Pontuação. 4- Ortografia. 5- Acentuação gráfica. 6- Classes de palavras. 6.1- 
Substantivo. 6.2- Adjetivo - locução adjetiva. 6.3- Numeral. 6.4- Pronome. 6.5- Verbo: emprego de 
tempos e modos verbais. 6.5.1- Elementos estruturais. 6.5.2- Vozes. 6.5.3- Auxiliar. 6.5.4- Regular. 
6.5.5- Irregular. 6.6- Advérbio - locução adverbial. 6.7- Preposição – crase. 6.8- Conjunções 
coordenativas e subordinativas. 7- Sílaba. 7.1- Divisão silábica. 7.2- Acento tônico. 
 
II. MATEMÁTICA  
 

1- Conjunto. 1.1- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 1.2- Operações: 
União, Interseção, Diferença. 1.3- Número de elementos – Problemas. 2- Conjuntos Numéricos. 2.1- 
Números naturais: Operações fundamentais; fatorização; divisibilidade; máximo divisor comum ( MDC ) e 
mínimo divisor comum ( MMC ). 2.2- Números inteiros: Números relativos; valor absoluto; operações. 
2.3- Números racionais: Fração (equivalência, simplificação, redução ao mesmo denominador); 
operações com frações ordinárias; operações com números decimais; dízimas periódicas; média 
aritmética ponderada. 2.4- Números reais: A reta real; intervalos; radicais (propriedades, simplificação, 
operações, racionalização de denominadores). 3- Expressões Algébricas. 3.1- Expressões algébricas: 
valor numérico; classificação; operações; produtos notáveis; fatoração; MDC e MMC; frações algébricas 
(simplificação, operações); polinômios (identidade, operações, divisibilidade). 3.2- Equações e 
inequações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau a duas variáveis. Problemas do 1º grau. 3.3- 
Equações do 2º grau: resolução, relações entre coeficientes e raízes. Sistema do 2º grau a duas 
variáveis. Problemas do 2º grau. 4- Sistema Legal De Unidades De Medir 4.1- Unidade de medida de 
comprimento - Perímetro de polígonos. 4.2- Unidade de medida de superfície - Área de polígonos. 4.3- 
Unidade de medida de volume - Volume de sólidos. 4.4- Unidade de medida de capacidade. Relação 
com medida de volume. 4.5- Unidade de medida de massa. 4.6- Unidade de medida de tempo. 5- 
Matemática Comercial 5.1- Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Divisão proporcional. 5.2- 
Regra de três. 5.3- Porcentagem. 5.4- Juros simples e composto. 6- Geometria. 6.1- Elementos 
fundamentais: ponto, reta e plano. Posições relativas de duas retas. Semi-reta. Segmento de reta. 
Medida de um segmento de reta-segmentos congruentes. 6.2- Segmentos proporcionais - Teorema de 
Tales. 6.3- Ângulos: Conceito, medida, classificação, congruência. Ângulos complementares e ângulos 
suplementares. Ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. Ângulos formados por duas retas 
paralelas e uma transversal. 6.4- Polígonos convexos: conceito, classificação. 6.5- Triângulos: conceito, 
elementos, classificação. Relações entre ângulos de um triângulo. Triângulo retângulo - Teorema de 
Pitágoras. 6.6- Área das figuras planas 7- Análise Combinatória. 7.1- Arranjos simples. 7.2- Permutações 
simples. 7.3- Combinações simples. 
 
III. INFORMÁTICA:   
 

Ambiente Operacional WINDOWS (*): Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra 
de tarefas, área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; 
movimentação e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas. Configurações 
Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor 
de tela. Windows Explorer. Processador de Textos WORD (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, 
botões e menus do WORD. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e 
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espaçamento horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, 
sobrescrito, etc). Organização do texto em listas e colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e 
Rodapés. Configuração de Página. Planilha Eletrônica EXCEL (**): Área de trabalho, barras de 
ferramentas, botões e menus do EXCEL; deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas 
e colunas. Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa. 
Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto. Formatação de 
planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões. Edição da planilha: operações de copiar, colar, 
recortar, limpar, marcar, etc. Classificação de dados nas planilhas. Gráficos. Software de apresentação 
Microsoft POWERPOINT (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do 
POWERPOINT; Criação de apresentações e inserção de slides; os elementos da tela e modos de 
visualização; Trabalhando com objetos de texto: formatar, mover, copiar e excluir objetos; Listas 
numeradas, listas com marcadores e objetos de desenho; Uso de tabelas, gráficos, planilhas e 
organogramas; Layout, esquema de cores, segundo plano e slide mestre; Montagem de slides 
animados; Integração com Word e Excel; Salvar, apresentações para acesso via browser. Acesso a 
Redes de Computadores (***): Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet. 
Mecanismos de cadastramento e acesso à redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e Serviços de 
Internet: Mail, Http, Ftp, News. Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos. World Wide 
Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca. Conceitos de Proteção e Segurança: 
procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas anti-vírus. 
 
(*) Será tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do 

Windows XP. 
(**) Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir 

do WORD XP, EXCEL XP e POWERPOINT XP. 
(***) Será tomado como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers 

Internet Explorer e Mozilla Firefox e para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook 
Express e Mozilla Thunderbird. 

 
IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO  
 

Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 
candidato se inscreveu. 
 
Cod. Cargo Conhecimentos Específicos e Legislação 

S 01 ADVOGADO 

I DIREITO CONSTITUCIONAL. 1 Constituição: conceito, objeto e classificações. 
1.1 Supremacia da Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 
Interpretação das normas constitucionais. 2 Dos princípios fundamentais. 2.1 Dos 
direitos e garantias fundamentais. 2.2 Dos direitos e deveres individuais e coletivos. 
2.3 Dos direitos políticos. 2.4 Dos partidos políticos. 3 Da organização do Estado. 
3.1 Da organização político-administrativa. 3.2 Da União. 3.3 Dos Estados 
Federados. 3.4 Dos Municípios. 3.5 Da intervenção do Estado no Município. 3.6 Da 
Administração Pública. 3.7 Disposições gerais. 3.8 Dos servidores públicos. 4 Da 
organização dos poderes no Estado. 4.1 Do Poder Legislativo. 4.2 Do Processo 
Legislativo. 4.3 Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 4.4 Do Tribunal 
de Contas da União. 4.5 Do Poder Executivo. 4.6 Atribuições e responsabilidades 
do Presidente da República. 5 Do Poder Judiciário. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Dos 
tribunais superiores. 5.3 Do Supremo Tribunal Federal. 5.4 Dos tribunais e juizes 
eleitorais. 5.5 Das funções essenciais à justiça. 5.6 Do Ministério Público e da 
Defensoria. 6 Do controle da constitucionalidade: sistemas. 6.1 Ação declaratória 
de constitucionalidade e ação direita de inconstitucionalidade. 6.2 O controle de 
constitucionalidade das leis municipais. 7 Do sistema tributário nacional. 7.1 Dos 
princípios gerais. 7.2 Das limitações do poder de tributar. 7.3 Dos impostos da 
União, dos Estados e dos Municípios. 7.4 Da repartição das receitas tributárias. 8 
Crimes de responsabilidade (Lei n.° 1.079, de 1950;  Decreto-lei n.° 201, de 1957; 
Lei n.° 7.106, de 1983). 9 Relações entre os Podere s Executivo e Legislativo. 10 
Mandado de injunção e inconstitucionalidade por omissão. Exame in abstractu da 
constitucionalidade de proposições legislativas: pressupostos constitucionais, legais 
e regimentais para sua tramitação. 11 A ordem econômica e social na Constituição. 
11.1 Intervenção no domínio econômico. 11.2 Monopólio. 11.3 Concessão de 
serviço público. 11.4 Das Forças Armadas e da Segurança Pública. II DIREITO 
ADMINISTRATIVO. 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, 
classificação, espécies e invalidação. 1.1 Anulação e revogação. 1.2 Prescrição. 1.3 
Improbidade administrativa. 1.4 Lei n.° 8.429, de 1 992. 2 Controle da administração 
pública. 2.1 Controles administrativo, legislativo e judiciário. 2.2 Domínio público. 
2.3 Bens públicos: classificação, administração e utilização. 2.4 Proteção e defesa 
de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 3 Contrato 
administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, execução e 
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inexecução. 3.1 Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, 
procedimentos e modalidades. 3.2 Contratos de concessão de serviços públicos. 4 
Agentes administrativos. 4.1 Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos 
e deveres dos servidores públicos: regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo: 
conceito, princípios, fases e modalidades. 5 Poderes da administração. 5.1 Poder 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 5.2 O poder de 
polícia: conceito, finalidade e condições de validade. 6 Princípios básicos da 
administração. 6.1 Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e 
reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder: sanções 
penais e civis. 7 Serviços públicos. 7.1 conceito, classificação, regulamentação, 
formas e competência de prestação. 7.2 Concessão e autorização dos serviços 
públicos. 8 Organização administrativa: noções gerais. 8.1 Administração direta e 
indireta, centralizada e descentralizada. 8.2 Agências reguladoras. 9 Processo 
Administrativo: Normas Básicas no âmbito da Administração Federal (Lei n.º 
9.784/99). III DIREITO TRIBUTÁRIO. 1 Poder de tributar e competência tributária. 
1.1 Sistema Tributário Nacional. 1.2 Princípios constitucionais tributários. 2 Norma 
tributária: classificação dos impostos. 3 Obrigação tributária: espécies; fato gerador; 
sujeito ativo e passivo; solidariedade; responsabilidade; imunidade e isenção. 4 
Crédito Tributário: constituição, suspensão da exigibilidade e extinção; garantias e 
privilégios, substituição tributária. 5 Pagamento e repetição do indébito tributário. 
5.1 Decadência e prescrição do crédito tributário. 5.2 Consignação em pagamento. 
6 Tributos e suas espécies. 7 Tributos federais, estaduais e municipais. IV DIREITO 
AMBIENTAL/URBANÍSTICO. 1 Princípios do Direito Ambiental. 2 As constituições 
brasileiras e o meio ambiente. 2.1 Análise do conceito Constitucional. 2.2 
Aplicabilidade das normas. 2.3 Política e Sistema Nacional de Meio Ambiente. 2.4 
O Sistema Nacional do Meio Ambiente. 2.5 O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA): competência; constituição; plenário; Câmaras Técnicas. 2.6 O 
Ministério do Meio Ambiente. 2.7 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 2.8 Educação ambiental. 3 O estudo de 
impacto ambiental e a Administração Pública. 4 A legislação brasileira de proteção 
florestal. 5 Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. 6 
Regime jurídico dos recursos hídricos. 7 O código de mineração. 8 Crimes contra o 
meio ambiente. 9 Legislação ambiental do Município de Pedras Grandes. 10 
Proteção dos Deficientes Físicos: Lei n.º 7.853/89 e Decreto n.º 3.298/99. 11 Direito 
Urbanístico: Lei n.º 6.766/79; Lei n.º 10.257/01. 12 Patrimônio Histórico e Cultural: 
Decreto-Lei n.º 25/37; Decreto n.º 3.551/00. 13 Patrimônio Público: Lei n.º 8.429/92; 
Lei Complementar n.º 101/00. V DIREITO DO TRABALHO E DIREITO 
PROCESSUAL DO TRABALHO. 1 Direito do trabalho: definição, fontes. 2 Contrato 
individual de trabalho: conceito, requisitos, classificação. 3 Sujeitos do Contrato de 
Trabalho. 4 Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de empresas. 5 
Salário e remuneração. 6 13.º salário. 7 Salário-família. Salário educação. Salário 
do menor e do aprendiz. 8 Equiparação salarial. 9 Suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho. 10 Paralisação temporária ou definitiva do trabalho em 
decorrência do factum principis. 11 Força Maior no Direito do Trabalho. 12 
Alteração do contrato individual de trabalho. 13 Justas causas de despedida do 
empregado. 14 Rescisão do Contrato de Trabalho. Culpa recíproca. 15 Despedida 
indireta. 16 Dispensa arbitrária. 17 Rescisão do Contrato de Trabalho. 
Consequências. 18 Aviso Prévio. 19 Indenizações em decorrência de dispensa do 
empregado. 20 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 21 Ação do FGTS. 22 
Estabilidade. 23 Reintegração do Empregado Estável. 24 Inquérito para apuração 
de falta grave. 25 Estabilidade Especial. 26 Trabalho Extraordinário e Trabalho 
Noturno. 27 Sistema de Compensação de Horas. Adicional de Horas Extras. 28 
Repouso Semanal Remunerado. 29 Férias: direito do empregado, época de 
concessão e remuneração. 30 Segurança e Higiene do Trabalho. Periculosidade e 
Insalubridade. 31 Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional. 32 PIS/PASEP. 33 
Trabalho da Mulher. Estabilidade da Gestante. Trabalho Noturno e Proibido. 34 
Trabalho do Menor. 35 Profissões Regulamentadas. 36 Organização Sindical. 37 
Natureza jurídica, criação, administração e dissolução de Sindicatos. 38 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Mediação e Arbitragem. 39 
Representação dos trabalhadores nas empresas. 40 Direito de Greve. Serviços 
Essenciais. Procedimentos. 41 Fiscalização Trabalhista. 42 Justiça do Trabalho. 
Organização. Competência. 43 Ministério Público do Trabalho. 44 Competência: 
Justiça do Trabalho. 45 Princípios Gerais que informam o processo trabalhista. 46 
Prescrição e Decadência. 47 Substituição e representação processuais, assistência 
judiciária e honorários de advogado. 48 Dissídios Individuais. 49 Dissídios 
Coletivos. 50 Das Nulidades no Processo Trabalhista. 51 Os Recursos no Processo 
Trabalhista. 52 Da Execução no Processo Trabalhista. 53 Embargos à Execução no 
processo trabalhista. 54 Processos Especiais. Ação Rescisória. Mandado de 
Segurança. VI DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1 Da jurisdição: conceito; 
modalidades; poderes; princípios e órgãos. 2 Da ação: conceito; natureza jurídica; 
condições; classificação. 3 Competência: conceito; competência territorial, objetiva 
e funcional; modificação e conflito; conexão e continência. 4 Processo e 
procedimento: natureza e princípios; formação; suspensão e extinção. 5 
Pressupostos processuais; tipos de procedimento. 6 Prazos processuais: 
disposições gerais, contagem, preclusão, prescrição, das penalidades (pelo 
descumprimento). 7 Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do Juiz; 
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do Ministério Público, dos serventuários da justiça, do oficial de justiça: funções, 
deveres e responsabilidades. 8 Do intercâmbio processual: da citação, da intimação 
e da notificação (conceito, forma, requisitos e espécies). 9 Das cartas: precatória, 
de ordem e rogatória. 10 Capacidade processual. 11 Suspeição e impedimento. 12 
Das nulidades. 13 Da competência interna: territorial, funcional e em razão da 
matéria. 14 Das modificações da competência. 15 Das provas: noções 
fundamentais e espécies. Testemunhas e peritos: incapacidade, impedimento e 
suspeição. 16 Procedimento ordinário: petição inicial, resposta do réu, revelia, 
providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Dos 
despachos, das decisões e das sentenças: conceitos e requisitos. 17 Da coisa 
julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada 
material. 18 Do mandado de segurança, individual e coletivo. 19 Da ação civil 
pública e ação popular. 20 Dos recursos: noções fundamentais, fundamentos e 
pressupostos de admissibilidade, do agravo de instrumento e dos embargos de 
declaração. 21 Execução Fiscal: da execução de multa eleitoral, competência, 
procedimento. 22 Prisão Civil. VII DIREITO CIVIL. 1 Lei: vigência; aplicação da lei 
no tempo e no espaço; integração e interpretação. 2 Lei de introdução ao Código 
Civil. 3 Das pessoas naturais e jurídicas: Personalidade; Capacidade; direitos de 
personalidade. 4 Domicílio civil. 5 Dos bens (classificação adotada pelo Código 
Civil). 6 Fatos e atos jurídicos (modalidades, validade e defeitos). 7 Dos atos ilícitos. 
8 Dos prazos de prescrição e decadência. 9 Do direito de família: das relações de 
parentesco. 10 Contratos: disposições gerais e espécies (compra e venda, locação 
de coisas, comodato, prestação de serviço, seguro). 11 Da responsabilidade civil: 
noções gerais. 12 Registros Públicos. VIII DIREITO PENAL. 1 Da aplicação da Lei 
Penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo e no 
espaço; o fato típico e seus elementos; relação de causalidade; culpabilidade; 
superveniência de causa independente. 2 Crime: crime consumado, tentado e 
impossível; desistência voluntária e arrependimento eficaz; arrependimento 
posterior; crime doloso e culposo. 3 Erro de tipo: erro de proibição; erro sobre a 
pessoa; coação irresistível e obediência hierárquica; causas excludentes da 
ilicitude. 4 Da imputabilidade penal: do concurso de pessoas; do concurso de 
crimes. 5 Das penas: espécies; cominação; aplicação; da suspensão condicional da 
pena; do livramento condicional; efeitos da condenação e da reabilitação; das 
medidas de segurança. 6 Da ação penal pública e privada: da extinção da 
punibilidade; da execução das penas em espécie: das penas privativas de 
liberdade, das penas alternativas (Lei n.º 9.714/98), dos regimes, autorizações de 
saída, remição e incidentes da execução. 7 Dos crimes contra a fé pública. 8 
Crimes contra a Administração Pública. 9 Crimes de imprensa. 9.1 Crimes de abuso 
de autoridade (Lei n.º 4.898/65). 9.2 Crimes contra as finanças públicas (Lei n.º 
10.028/2000 que alterou o Código Penal. IX DIREITO PROCESSUAL PENAL. 1 
Princípios gerais: aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às 
pessoas; sujeitos da relação processual; inquérito processual. 2 Ação penal: 
conceito; condições; pressupostos processuais; ação penal pública: titularidade, 
condições de procedibilidade; denúncia: forma e conteúdo, recebimento e rejeição; 
ação penal privada: titularidade, queixa, renúncia, perdão, perempção; ação civil. 3 
Jurisdição: competência, critérios de determinação e modificação; incompetência: 
efeitos; das questões e processos incidentes. 4 Da prova: conceito, princípios 
básicos, objeto, meios, ônus, limitações constitucionais das provas, sistema de 
apreciação. 5 Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado, do Defensor, dos 
Assistentes e dos Auxiliares da Justiça. 6 Da prisão e da liberdade provisória. 7 Das 
citações e das intimações: forma, lugar e tempo. 8 Atos das partes, dos Juízes, dos 
Auxiliares da Justiça e de Terceiros. 9 Dos prazos: características, princípios e 
contagem. 10 Da sentença: conceito; requisitos; classificação; publicação; 
intimação; sentença absolutória: providências e feitos; sentença condenatória: 
fundamento da pena e efeitos; da coisa julgada. 11 Dos Juizados Especiais 
Criminais. 12 Das nulidades. Da revisão criminal. 13 Das exceções. 14 Do Habeas 
Corpus. Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos. 15 Do processo e do julgamento dos crimes contra a honra. 
16 Interceptação telefônica. X DIREITO COMERCIAL. 1 A empresa, o empresário e 
o estabelecimento empresarial, nome empresarial. 2 Empresário individual. 3 
Sociedades empresárias e simples: conceito, ato constitutivo, personalidade 
jurídica, contrato social, classificação e tipos de sociedades, direitos, deveres e 
responsabilidades dos sócios, administração e gerência. 4 Sociedade limitada. 5 
Sociedades por ações. 6 Registro público de empresas. 7 Contratos comerciais: 
compra e venda mercantil, alienação fiduciária em garantia, arrendamento 
mercantil, concessão e representação comercial, franquia mercantil, cartões de 
crédito. 8 Títulos de crédito: conceito, características e classificação; endosso, aval, 
aceite, ação cambial e prazo prescricional; letra de câmbio, nota promissória, 
cheque, duplicata. 9 Lei n.o 11.101/2005. 9.1 Disposições preliminares. 9.2 
Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. 9.3 Da recuperação 
judicial. 9.4 Da convolação da recuperação judicial em falência. 9.5 Da falência. 9.6 
Da recuperação extrajudicial. 9.7 Disposições penais. 9.8 Disposições finais e 
transitórias. XI DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO. 1 Finanças públicas na 
Constituição de 1988. 2 Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. 
Princípios orçamentário s. Normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320, de 
17/3/1964). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. 3 Despesa 
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pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da 
despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e 
legal dos precatórios. 4 Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. 
Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua 
distinção com a taxa. 5 Dívida ativa da União de natureza tributária e não tributária. 
6 Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, 
garantias, amortização e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina 
constitucional, classificação e extinção. 7 Ordem constitucional econômica: 
princípios gerais da atividade econômica. Política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. 8 Ordem jurídico econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político. 
9 Ordem econômica internacional e regional. Aspectos da ordem econômica 
internacional. Definição. Normas: direito econômico internacional. Aspectos da 
ordem econômica regional. Definição. Normas: direito econômico regional - 
MERCOSUL. 10 Sujeitos econômicos. 11 Intervenção do Estado no domínio 
econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de intervenção. 
Intervenção no direito positivo brasileiro. 12 Lei Antitruste (Lei n.º 8.884, de 
11/6/1994). 13 Lei Complementar n.º 101/2000. XII DIREITO MUNICIPAL. 1 
Organização municipal brasileira: o Município na Constituição de 1988; Lei 
Orgânica do Município de Pedras Grandes. 2 Autonomia municipal. Intervenção do 
Estado no Município. 3 Município: governo, competência e responsabilidade. 4 
Finanças municipais: tributos e outras receitas municipais. Orçamento. 5 Bens 
municipais: conceito e classificação. Administração. Uso. Aquisição e alienação. 6 
Serviços e obras municipais: serviços públicos, obras públicas e formas e meios de 
execução. 7 Poder de polícia do Município. 8 Dos Poderes Constituídos do 
Município: O Executivo; Atribuições e Responsabilidade do Prefeito Municipal; Do 
Legislativo Municipal; Composição e atribuições; Do Controle Externo. 9 Servidores 
Municipais. 10 Da Procuradoria Geral do Município. XIII Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). XIII - LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS 
EMPRESAS (Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006) e suas 
implicações nos Ordenamentos Jurídicos Municipais. XIV – Leis Municipais, 1 Lei 
Orgânica do Município. 2 Estatuto dos Servidores Municipais.  XV - Procedimento 
Administrativo. Contrato administrativo: conceito, características, espécies, 
inexecução e extinção. XVI - Licitações: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
pregão lei n° 10.520. conceito, finalidade, princíp ios, dispensa e inexigibilidade, 
procedimento, anulação e revogação, Modalidade de licitação, tipos de licitação, 
prazos a serem obedecidos nos processos de licitação, valores. XVII - Aspectos da 
Lei complementar nº 101/2000 - lei de responsabilidade fiscal (conceitos, limites 
com pessoal, limites de endividamento, retornos aos limites, tratamento das 
receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre outros aspectos). Sistema de 
Planejamento Integrado: XVIII - Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Princípios orçamentários. 
Orçamento Público: classificação das receitas e despesas orçamentárias conforme 
legislação vigente, natureza de despesas, estágios da despesa. Execução 
orçamentária: fases da receita e da despesa. Créditos Adicionais.  

S 02 MÉDICO PEDIATRA 

Código de Ética Médica; Preenchimento da Declaração de óbito; - Doenças de 
Notificação Compulsória; Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no 
diagnóstico e na orientação; Neonatologia: exame físico e diagnóstico das 
condições do recém-nascido (RN), cuidados com o RN normal e de baixo peso, 
principais características e patologia mais comuns do RN normal e do prematuro, 
desconforto respiratório, distúrbios metabólicos; Atenção: integral à criança em 
idade escolar; assistência individual e ações coletivas na escola e na creche; 
Adolescência: principais necessidades e problemas de saúde; Crescimento e 
desenvolvimento da criança e do adolescente: normalidade e distúrbios mais 
comuns; Alimentação: aleitamento materno, necessidades nutricionais e higiene 
alimentar da criança e do adolescente; Imunizações; Diarreia aguda e crônica: 
aspectos epidemiológicos, etiologia, diagnóstico e tratamento; Terapia de 
reidratarão oral; Doenças respiratórias: aspectos epidemiológicos, principais 
afecções da criança e do adolescente; diagnóstico e terapêutica. Propostas de 
intervenção na morbimortalidade; Acidente: principais características da morbidade 
e mortalidade, diagnóstico e tratamento dos acidentes mais frequentes na infância e 
adolescência; Distrofias: desnutrição, desvitaminoses, anemias carenciais; 
Aspectos sociais, Diagnósticos e tratamento; Distúrbios hidroeletrolíticos e do 
equilíbrio ácido-básico; Parasitoses intestinais: aspectos epidemiológicos, 
diagnóstico, tratamento e prevenção; Doenças infectocontagiosas próprias da 
infância; AIDS na infância, Diagnóstico, formas clínicas e condutas terapêuticas; 
Problemas oftalmológicos mais comuns na infância; Tuberculose: aspectos 
epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e terapêutica; Infecções do 
Trato urinário, Glomerulonefrite Aguda e Síndrome Nefrótica; Insuficiência Cardíaca 
Congestiva, Cardiopatias Congênitas, Endocardites, Miocardites e Pericardites; 
Choque Hipotireodismo Congênito; Hipotireoidismo Congênito, Diabetes Melittus; 
Anemias Hemolíticas, Congulopatias e Púrpuras; Diagnóstico precoce das 
neoplasias mais comuns da infância; Convulsões, meningites encefalites; Artrites e 
Artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência; 
Dores recorrentes: cefaleia, dor abdominal e dor em membros; Adenomegalias e 
hepatomegalias: principais etiologias e diagnósticos diferenciais na infância e 
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adolescência; Patologias cirúrgicas mais comuns da criança e adolescência; 
Dermatopatias mais frequentes na criança e adolescência; Problemas 
dermatológicos; Problemas ortopédicos mais comuns na infância e adolescência; A 
criança vítima de maus tratos, Aspectos psicossociais, Diagnóstico e condutas; 
TCE; Intoxicação exógena; Declaração de Nascido Vivo. 

S 03 MÉDICO 
PLANTONISTA 

1. Ações educativas de prevenção às doenças e bem-estar da comunidade. 2. 
Alterações agudas de saúde. 3. Conhecimentos técnicos. 4. Conservação de 
equipamentos, instrumentos e materiais; Equipamentos de Segurança. 5. 
Acidentes: aspiração de corpo estranho; intoxicações exógenas intoxicações 
agudas por agrotóxicos; queimaduras e traumatismos e animais peçonhentos. 6. 
Doenças do Aparelho Circulatório. Controle de Hipertensão Arterial, Insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, 
aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial e choque, Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares; Cardiopatia congênita; 
endocardite infecciosa; miocardite e pericardite. 7. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Afogamento, bronquite e bronquiolite; pneumonia e penumonite 
intersticiais infecciosas agudas; mucoviscidose e tuberculose; Distúrbios 
respiratórios - principais doenças respiratórias;Insuficiência respiratória aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal e neoplasias. 8. Doenças do 
Sistema Digestivo e Metabólico: diarréia aguda, prolongada e crônica, síndrome da 
má-absorção; parasitoses intestinais; hepatites virais e patologias cirúrgicas mais 
comuns do aparelho digestivo, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, 
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular dos cólons e tumores de cólon; 
Doenças do tubo digestivo e parede abdominal - Doenças Gastrintestinais; 
Verminoses. 9. Doenças do Aparelho Geniturinário; infecções do trato urinário; 
glomerulonefrite aguda e síndrome nefrótica; Doenças do Trato urinário; 
insuficiência renal aguda e crônica, nefrolitíase. 10. Afecções do sistema nervoso 
central; síndrome convulsiva; meningites e encefalites. Doenças infectocontagiosas 
próprias da infância; Crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor: 
normalidade e distúrbios mais comuns; Desenvolvimento neurológico. 11. Principais 
Doenças hematológicas. 12. Principais Doenças cirúrgicas da infância. 13. 
Principais patologias oftalmológicas da infância. 14. Principais Doenças 
infectocontagiosas e parasitárias próprias da infância. 15. Principais afecções 
otorrinolaringológicas mais comuns na infância. 16. Principais doenças 
dermatológicas; doenças exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância 
. 17. Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus; hipotireoidismo congênito e 
hipertireoidismo, hiperplasia adrenal congênita (deficiência de 21 
hidroxilase),doenças da hipófise. 18. Imunopatologia; asma; febre reumática e 
artrite reumatóide juvenil. 19. Metabologia: desnutrição, desvitaminose: 
desidratação; terapia de reidratação oral; distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio 
ácido-básico. 20. Noções de vigilância epidemiológica. 21. Alimentação: 
necessidades nutricionais, aleitamento materno e higiene alimentar. 22. Exames 
médicos (bioquímicos, físicos, hematológicos, raio x e outros). 23. Imunização e 
Calendário Nacional de Vacinação. 24. Problemas de crescimento físico, de 
desenvolvimento motor e da nutrição. 25. Medicamentos. 26. Medicina preventiva. 
27. Medicina Terapêutica. 28. Saúde e bem-estar do paciente. 29. Saúde Pública. 
30. Sistema Único de Saúde e Municipalização. 31. Urgência e Emergência médica. 

 
 
GRUPO II – ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO – ATM  
 
I. LÍNGUA PORTUGUESA  
 

1- Interpretação e compreensão de texto. 2 - Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe. 2.1- 
Frase: tipos. 2.2- Oração. 2.3- Estrutura do período simples e composto (coordenação e subordinação). 
2.4- Termos essenciais da oração. 2.5- Termos integrantes da oração. 2.6- Termos acessórios da 
oração. 2.7- Orações coordenadas e subordinadas. 2.8- Regência verbal e nominal. 2.9- Concordância 
verbal e nominal. 3- Pontuação. 4- Ortografia. 5- Acentuação gráfica. 6- Classes de palavras. 6.1- 
Substantivo. 6.2- Adjetivo - locução adjetiva. 6.3- Numeral. 6.4- Pronome. 6.5- Verbo: emprego de 
tempos e modos verbais. 6.5.1- Elementos estruturais. 6.5.2- Vozes. 6.5.3- Auxiliar. 6.5.4- Regular. 
6.5.5- Irregular. 6.6- Advérbio - locução adverbial. 6.7- Preposição – crase. 6.8- Conjunções 
coordenativas e subordinativas. 7- Sílaba. 7.1- Divisão silábica. 7.2- Acento tônico. 
 
II. MATEMÁTICA  
 

1- Conjunto. 1.1- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 1.2- Operações: 
União, Interseção, Diferença. 1.3- Número de elementos – Problemas. 2- Conjuntos Numéricos. 2.1- 
Números naturais: Operações fundamentais; fatorização; divisibilidade; máximo divisor comum ( MDC ) e 
mínimo divisor comum ( MMC ). 2.2- Números inteiros: Números relativos; valor absoluto; operações. 
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2.3- Números racionais: Fração (equivalência, simplificação, redução ao mesmo denominador); 
operações com frações ordinárias; operações com números decimais; dízimas periódicas; média 
aritmética ponderada. 2.4- Números reais: A reta real; intervalos; radicais (propriedades, simplificação, 
operações, racionalização de denominadores). 3- Expressões Algébricas. 3.1- Expressões algébricas: 
valor numérico; classificação; operações; produtos notáveis; fatoração; MDC e MMC; frações algébricas 
(simplificação, operações); polinômios (identidade, operações, divisibilidade). 3.2- Equações e 
inequações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau a duas variáveis. Problemas do 1º grau. 3.3- 
Equações do 2º grau: resolução, relações entre coeficientes e raízes. Sistema do 2º grau a duas 
variáveis. Problemas do 2º grau. 4- Sistema Legal De Unidades De Medir 4.1- Unidade de medida de 
comprimento - Perímetro de polígonos. 4.2- Unidade de medida de superfície - Área de polígonos. 4.3- 
Unidade de medida de volume - Volume de sólidos. 4.4- Unidade de medida de capacidade. Relação 
com medida de volume. 4.5- Unidade de medida de massa. 4.6- Unidade de medida de tempo. 5- 
Matemática Comercial 5.1- Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Divisão proporcional. 5.2- 
Regra de três. 5.3- Porcentagem. 5.4- Juros simples e composto. 6- Geometria. 6.1- Elementos 
fundamentais: ponto, reta e plano. Posições relativas de duas retas. Semi-reta. Segmento de reta. 
Medida de um segmento de reta-segmentos congruentes. 6.2- Segmentos proporcionais - Teorema de 
Tales. 6.3- Ângulos: Conceito, medida, classificação, congruência. Ângulos complementares e ângulos 
suplementares. Ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. Ângulos formados por duas retas 
paralelas e uma transversal. 6.4- Polígonos convexos: conceito, classificação. 6.5- Triângulos: conceito, 
elementos, classificação. Relações entre ângulos de um triângulo. Triângulo retângulo - Teorema de 
Pitágoras. 6.6- Área das figuras planas 7- Análise Combinatória. 7.1- Arranjos simples. 7.2- Permutações 
simples. 7.3- Combinações simples. 
 
III. INFORMÁTICA:   
 

Ambiente Operacional WINDOWS (*): Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra 
de tarefas, área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; 
movimentação e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas. Configurações 
Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor 
de tela. Windows Explorer. Processador de Textos WORD (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, 
botões e menus do WORD. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e 
espaçamento horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, 
sobrescrito, etc). Organização do texto em listas e colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e 
Rodapés. Configuração de Página. Planilha Eletrônica EXCEL (**): Área de trabalho, barras de 
ferramentas, botões e menus do EXCEL; deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas 
e colunas. Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa. 
Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto. Formatação de 
planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões. Edição da planilha: operações de copiar, colar, 
recortar, limpar, marcar, etc. Classificação de dados nas planilhas. Gráficos. Software de apresentação 
Microsoft POWERPOINT (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do 
POWERPOINT; Criação de apresentações e inserção de slides; os elementos da tela e modos de 
visualização; Trabalhando com objetos de texto: formatar, mover, copiar e excluir objetos; Listas 
numeradas, listas com marcadores e objetos de desenho; Uso de tabelas, gráficos, planilhas e 
organogramas; Layout, esquema de cores, segundo plano e slide mestre; Montagem de slides 
animados; Integração com Word e Excel; Salvar, apresentações para acesso via browser. Acesso a 
Redes de Computadores (***): Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet. 
Mecanismos de cadastramento e acesso à redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e Serviços de 
Internet: Mail, Http, Ftp, News. Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos. World Wide 
Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca. Conceitos de Proteção e Segurança: 
procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas anti-vírus. 
 
(*) Será tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do 

Windows XP. 
(**) Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir 

do WORD XP, EXCEL XP e POWERPOINT XP. 
(***) Será tomado como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers 

Internet Explorer e Mozilla Firefox e para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook 
Express e Mozilla Thunderbird. 
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IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO  
 

 
Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 

candidato se inscreveu. 
 

Cod.  Cargo Conhecimentos Específicos e Legislação 

M 01 ADJUNTO 
ADMINISTRATIVO 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (com as alterações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts. 1° 
a 4°); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.  5° ao 16); Da Organização do 
Estado; Da Organização político-administrativa da (arts. 18 e 19); Dos Municípios 
(arts. 29 a 31); Da Administração Pública (arts. 37 a 41); Da Organização dos 
Poderes; Do Poder Legislativo (arts. 44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); 
Do Poder Judiciário. Disposições gerais (arts. 92 a 100); Dos Impostos dos 
Municípios (art.156); Direito Administrativo: conceito, fontes e evolução. Da 
administração Pública: conceito, princípios, finalidade, Administração Pública direta e 
indireta, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos, poderes e 
deveres do administrador público. Ato Administrativo: conceito, requisitos, atributos, 
classificação, espécies, motivação e invalidação. Procedimento Administrativo. 
Contrato administrativo: conceito, características, espécies, inexecução e extinção. 
Licitações: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; pregão lei n° 10.520. Conceito, 
finalidade, princípios, dispensa e inexigibilidade, procedimento, anulação e 
revogação, Modalidade de licitação, tipos de licitação, prazos a serem obedecidos 
nos processos de licitação, valores. Atos e contratos administrativos. Emenda 
constitucional nº 19 e emenda constitucional nº 20. Aspectos da Lei complementar nº 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (conceitos, limites com pessoal, limites de 
endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, 
RREO, RGF entre outros aspectos). Sistema de Planejamento Integrado: Plano 
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - 
LOA. Princípios orçamentários. Orçamento Público: classificação das receitas e 
despesas orçamentárias conforme legislação vigente, natureza de despesas, 
estágios da despesa. Execução orçamentária: fases da receita e da despesa. 
Créditos Adicionais. Lei Federal nº 4.320/64. Legislação específica: Estatuto dos 
Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município, Lei Orgânica do 
Município. Redação oficial: Manual de Redação Oficial da Presidência da República. 
Redação técnica, aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e 
concordância dos pronomes de tratamento. Ofícios, requerimentos, pareceres, atas e 
outras correspondências. Instruções em processos. Organização do Trabalho: 
Classificação de Material - Organização de estoques - Entradas e saídas de 
materiais - Ética e postura no serviço público. Comunicação Interpessoal. Higiene e 
Segurança no Trabalho 

M 02 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (com as alterações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts. 1° 
a 4°); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.  5° ao 16); Da Organização do 
Estado; Da Organização político-administrativa da (arts. 18 e 19); Dos Municípios 
(arts. 29 a 31); Da Administração Pública (arts. 37 a 41); Da Organização dos 
Poderes; Do Poder Legislativo (arts. 44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); 
Do Poder Judiciário. Disposições gerais (arts. 92 a 100); Dos Impostos dos 
Municípios (art.156); Direito Administrativo: conceito, fontes e evolução. Da 
administração Pública: conceito, princípios, finalidade, Administração Pública direta e 
indireta, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos, poderes e 
deveres do administrador público. Ato Administrativo: conceito, requisitos, atributos, 
classificação, espécies, motivação e invalidação. Procedimento Administrativo. 
Contrato administrativo: conceito, características, espécies, inexecução e extinção. 
Licitações: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; pregão lei n° 10.520. conceito, 
finalidade, princípios, dispensa e inexigibilidade, procedimento, anulação e 
revogação, Modalidade de licitação, tipos de licitação, prazos a serem obedecidos 
nos processos de licitação, valores. Atos e contratos administrativos. Emenda 
constitucional nº 19 e emenda constitucional nº 20. Aspectos da Lei complementar nº 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (conceitos, limites com pessoal, limites de 
endividamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, 
RREO, RGF entre outros aspectos). Sistema de Planejamento Integrado: Plano 
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - 
LOA. Princípios orçamentários. Orçamento Público: classificação das receitas e 
despesas orçamentárias conforme legislação vigente, natureza de despesas, 
estágios da despesa. Execução orçamentária: fases da receita e da despesa. 
Créditos Adicionais. Lei Federal nº 4.320/64. Legislação específica: Estatuto dos 
Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município, Lei Orgânica do 
Município. Redação oficial: Manual de Redação Oficial da Presidência da República. 
Redação técnica, aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e 
concordância dos pronomes de tratamento. Ofícios, requerimentos, pareceres, atas e 
outras correspondências. Instruções em processos. Organização do Trabalho: 
Classificação de Material - Organização de estoques - Entradas e saídas de 
materiais - Ética e postura no serviço público. Comunicação Interpessoal. Higiene e 
Segurança no Trabalho. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL 

SANTA CATARINA 

 

 
 

32 

M 03 ELETRICISTA 

Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos de Eletricidade e Eletromagnetismo: 
carga elétrica, Lei de Coulomb, campo elétrico, potencial e diferença de potencial, 
campo magnético, Lei de Ampère, Lei de Faraday, Lei de Lenz, Força 
Magnetomotriz. Circuitos magnéticos e transformadores. Circuitos de corrente 
contínua e circuitos de corrente alternada. Resistor, capacitor, indutor. Circuitos 
resistivos e circuitos R,L,C série e paralelo. Leis de Kirchhoff. Potência ativa e 
potência aparente. Fator de potência. Circuitos trifásicos. Instalações elétricas: 
circuitos de alimentação, dimensionamento dos condutores. Quadros gerais e de 
distribuição. Chaves. Proteção. Resistência de Terra. Aterramento. Pára-Raios. 
Luminotécnica. Grandezas fundamentais da luminotécnica. Métodos de cálculo. 
Lâmpadas e Luminárias. Iluminação incandescente, fluorescente, Vapor metálico e 
Vapor de sódio. Interruptores e ignitores. Controle de Intensidade Luminosa. 
Comando da Iluminação por células fotoelétricas. Iluminação externa e de Vias 
Públicas. Motores de indução, trifásicos e monofásicos. Noções básicas de 
administração pública e direitos e deveres do servidor público, trabalho em equipe, 
ética profissional, EPIs, EPCs, Prevenção de acidentes. 

M 04 FISCAL DE OBRAS 

Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções de Arquitetura e 
Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. 
Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. Habite-se. Legislação 
Municipal – Lei Orgânica. Lei de Zoneamento e suas alterações. Leis 
complementares. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos 
compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto – 
Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. 
Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de 
construção – Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções 
Básicas dos Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais 
betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. 
Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. 
Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água 
potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços 
públicos – Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas 
pluviais. 

M 05 
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

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 as 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, 
estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, 
politraumatismo, queimaduras. 5. Pediatra: a criança: o crescimento e o 
desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários 6. 
Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 7. Legislação: Lei 
7498/86 e alterações posteriores que regulamenta o exercício profissional; Decreto 
94406/87 que regulamenta a Lei 7498/86; Resolução COFEN n.º 311/2007 e Código 
de Ética de Enfermagem; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a 
reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; Portaria 648 de 
28/03/2006 do Ministério da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da 
Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do 
Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal. 

M 06 
TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1) Segurança Aplicada ao Trabalho: Histórico da Segurança do Trabalho. 2) Efeitos 
do acidente de trabalho: trabalhador, família e empresa. 3) Causas do acidente de 
trabalho. 4) Comunicação e registro de acidentes. 5) Saneamento do Meio Ambiente: 
Aspectos legais. Esgotos. 6) Efluentes líquidos industriais. 7) Resíduos: composição, 
acondicionamento e coleta, destinação final. 8) Primeiros Socorros e Doenças 
Ocupacionais: temperatura, pulso e respiração. Desmaios. Envenenamento. 
Queimadura. Fraturas. Hemorragias. Respiração artificial e massagem cardíaca. 9) 
Doenças profissionais. 10) Lesão por Esforço Repetitivo. 11) Transporte de 
acidentados. 12) Ergonomia: Sistemas homem-máquina/meio-ambiente. 13) Fadiga. 
Iluminação, cores, clima. 14) Prevenção e Controle de Perdas: Observação 
planejada do trabalho. 15) Análise de riscos. Análise Preliminar de Riscos. Análise de 
Modos Falhas. 16) Máquinas, Equipamentos e Materiais: Equipamentos e 
dispositivos elétricos. Equipamentos de guindar e transportar. Ferramentas manuais 
e motorizadas. Vasos de pressão e caldeiras. Compressores e equipamentos 
pneumáticos. Fornos. 17) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva. 18) 
Tanques, silos e tubulações. 19) Obras de construção, demolição e reforma. 20) 
Tecnologia e Prevenção de Incêndios: Princípios básicos do fogo. Extintores de 
incêndio. Hidrantes. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. 21) 
Higiene do Trabalho: Conceitua 23) Conforto térmico. Ventilação aplicada à 
Engenharia de Segurança do Trabalho. 24) Radiações ionizantes e não ionizantes. 
25) Contaminantes químicos: sólidos, líquidos e gasosos. Iluminação. 26) Legislação: 
Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Normas Regulamentadoras aprovadas 
pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. 27) Legislação que rege a segurança 
do trabalho (NRs/Portaria 3.214);  28) Normas técnicas de edificações (ABNT), para 
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locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, sinalização 
de segurança); 29) Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de frequência e 
gravidade.  

M 07 
ZELADOR DE 
CEMITÉRIO 

Noções sobre limpeza e conservação do cemitério. Noções sobre coleta seletiva e 
destino apropriado do lixo, ecologia e meio ambiente. Cuidados com o meio ambiente 
do cemitério quanto à proliferação de vetores de doenças (ratos, baratas, mosquitos, 
aranhas, escorpiões, etc). Noções sobre segurança nas instalações do cemitério. 
Noções de primeiros socorros em urgência. Noções sobre a ética nas relações 
humanas.. Uso e cuidados com as ferramentas e equipamentos de seu uso no 
trabalho. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da 
segurança individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. 
Patrimônio público: cuidados gerais. Relações intra e interpessoal. Preparação de 
covas para sepulturas (Noções de pedreiro). Conhecimentos básicos da função. 
Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos 
específicos do cargo a ser exercido. Ética no serviço público. 

 
GRUPO III - TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS – TSG  
 
I. LÍNGUA PORTUGUESA  
 

1- Interpretação e compreensão de texto 2- Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe 2.1- 
Frase: tipos 2.2- Oração 2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação ) 2.4- Termos 
essenciais da oração 2.5- Termos integrantes da oração 2.6- Termos acessórios da oração 2.7- Orações 
coordenadas e subordinadas 2.8- Regência verbal e nominal 2.9- Concordância verbal e nominal 3- 
Pontuação 4- Ortografia 5- Acentuação gráfica 6- Classes de palavras 6.1- Substantivo 6.2- Adjetivo 6.3- 
Numeral 6.4- Pronome 6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 6.6- Advérbio 6.7- Preposição – 
Crase 6.8- Conjunções coordenativas 7- Emprego dos porquês 8- Sílaba 8.1- Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas e acento tônico 8.2- Divisão silábica 8.3- Acento tônico 
 
II. MATEMÁTICA  
 

As quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão ) incluindo 
problemas. - Sistema Monetário incluindo problemas. - Algarismos: Ordinais; Cardinais; Romanos. 
Conjunto - Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. - Conjunto de números reais: 
quadrados perfeitos, raiz quadrada, números racionais. - Conjunto dos números inteiros e suas 
operações. - Expressões, problemas. Conjuntos Numéricos - Números Naturais: operações, problemas, 
expressões. - Múltiplos e Divisores - MMC (Mínimo Múltiplo Comum) MDC (Máximo Divisor Comum) - 
Números Fracionários: frações ordinárias e decimais; frações equivalentes; operações com frações; 
expressões numéricas; problemas; racionalização de denominadores. - Números Decimais: operações; 
expressões e problemas; notação especial para frações de denominador 100 (porcentagem). – 
Radiciação. Expressões Algébricas - Cálculo literal - Cálculo com radicais; propriedades e simplificação; 
operações. - Equações e inequações do 1º grau. - Equações fracionárias. - Equação do 2º grau completa 
e incompleta. - Equações biquadradas, irracionais. - Sistema de Equação do 2º grau. - Monômios e 
polinômios: adição, subtração, multiplicação e divisão. - Fatoração de polinômios. -MMC de polinômios. - 
Potenciação e propriedades. - Potência com expoente racional. - Simetria. Função - Noção de função. - 
Função polinominal do 1º e 2º graus - gráficos. - Segmentos proporcionais. Sistema Legal De Unidades 
De Medir - Conceitos de medidas, transformações, perímetro, área. - Superfície de circunferência. - 
Volume do cubo e paralelepípedo. - Medida de capacidade e submúltiplos. - Medida de massa e 
submúltiplos. Geometria - Ângulos: medidas, elementos, tipos, ângulos complementares, alternos e 
colaterais. - Polígonos: número de diagonais e perímetro. - Semelhança de polígonos. - Triângulos; 
Quadriláteros; Círculo. - Área das principais figuras planas. Matemática Comercial - Razão e Proporção – 
Porcentagem – Juros Simples - Grandezas Proporcionais; Regra de Três, simples e composta.  
 
III. INFORMÁTICA:   
 

Ambiente Operacional WINDOWS (*): Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra 
de tarefas, área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; 
movimentação e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas. Configurações 
Básicas do Windows: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor 
de tela. Windows Explorer. Processador de Textos WORD (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, 
botões e menus do WORD. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e 
espaçamento horizontal, espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, 
sobrescrito, etc). Organização do texto em listas e colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e 
Rodapés. Configuração de Página. Planilha Eletrônica EXCEL (**): Área de trabalho, barras de 
ferramentas, botões e menus do EXCEL; deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas 
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e colunas. Introdução de números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa. 
Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto. Formatação de 
planilhas: número, alinhamento, borda, fonte, padrões. Edição da planilha: operações de copiar, colar, 
recortar, limpar, marcar, etc. Classificação de dados nas planilhas. Gráficos. Software de apresentação 
Microsoft POWERPOINT (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do 
POWERPOINT; Criação de apresentações e inserção de slides; os elementos da tela e modos de 
visualização; Trabalhando com objetos de texto: formatar, mover, copiar e excluir objetos; Listas 
numeradas, listas com marcadores e objetos de desenho; Uso de tabelas, gráficos, planilhas e 
organogramas; Layout, esquema de cores, segundo plano e slide mestre; Montagem de slides 
animados; Integração com Word e Excel; Salvar, apresentações para acesso via browser. Acesso a 
Redes de Computadores (***): Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais e Internet. 
Mecanismos de cadastramento e acesso à redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e Serviços de 
Internet: Mail, Http, Ftp, News. Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos. World Wide 
Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca. Conceitos de Proteção e Segurança: 
procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas anti-vírus. 
 
(*) Será tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do 

Windows XP. 
(**) Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir 

do WORD XP, EXCEL XP e POWERPOINT XP. 
(***) Será tomado como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers 

Internet Explorer e Mozilla Firefox e para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook 
Express e Mozilla Thunderbird. 

 
IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO  
 

 
Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 

candidato se inscreveu. 
 
Cod.  Cargo Conhecimentos Específicos e Legislação 

F 02 PEDREIRO 

1 - Conceitos básicos de geometria: reta, plano, medidas lineares e angulares, 
medidas de área e volume; utilização de equipamentos de medidas: régua, 
esquadro, paquímetro, níveis, fio de prumo, etc. 2 - Equações básicas: subtração, 
divisão, fração, multiplicação, fatoração, etc. 3 - Materiais da construção civil: 
cimento, areia, brita, madeira, aço, concreto, plásticos; noções de recebimento, 
especificação e inspeção dos materiais; métodos construtivos. 4 - 
Impermeabilização: tipos e aplicações. 5 - Fundações: tipos e processos 
executivos; materiais utilizados. 6 - Fôrmas e escoramentos: tipos de fôrmas, 
materiais utilizados e especificações construtivas. 7 - Instalações elétricas: tipos de 
instalações residenciais, materiais utilizados e processos executivos. 8 - Paredes, 
painéis e acabamentos: principais tipos de paredes e painéis, processos executivos 
da alvenaria de vedação e os demais elementos da alvenaria: vergas, esquadrias, 
peitoris e ferragens; acabamento - processos executivos: chapisco, emboço, 
reboco, gesso, etc. 9 - Limpeza e conservação do ambiente de trabalho; Cuidados 
com a segurança no setor de trabalho: Prevenções; Terminologia básica utilizada 
nas construções civis; Princípios básicos da construção civil e as rotinas de 
trabalho; Conhecimento dos materiais de construção civil e demais procedimentos 
inerentes a atividade profissional e ética no serviço público. 

F 03 PEDREIRO I 

1 - Conceitos básicos de geometria: reta, plano, medidas lineares e angulares, 
medidas de área e volume; utilização de equipamentos de medidas: régua, 
esquadro, paquímetro, níveis, fio de prumo, etc. 2 - Equações básicas: subtração, 
divisão, fração, multiplicação, fatoração, etc. 3 - Materiais da construção civil: 
cimento, areia, brita, madeira, aço, concreto, plásticos; noções de recebimento, 
especificação e inspeção dos materiais; métodos construtivos. 4 - 
Impermeabilização: tipos e aplicações. 5 - Fundações: tipos e processos 
executivos; materiais utilizados. 6 - Fôrmas e escoramentos: tipos de fôrmas, 
materiais utilizados e especificações construtivas. 7 - Instalações elétricas: tipos de 
instalações residenciais, materiais utilizados e processos executivos. 8 - Paredes, 
painéis e acabamentos: principais tipos de paredes e painéis, processos executivos 
da alvenaria de vedação e os demais elementos da alvenaria: vergas, esquadrias, 
peitoris e ferragens; acabamento - processos executivos: chapisco, emboço, 
reboco, gesso, etc. 9 - Limpeza e conservação do ambiente de trabalho; Cuidados 
com a segurança no setor de trabalho: Prevenções; Terminologia básica utilizada 
nas construções civis; Princípios básicos da construção civil e as rotinas de 
trabalho; Conhecimento dos materiais de construção civil e demais procedimentos 
inerentes a atividade profissional e ética no serviço público. 
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F 04 MONITOR I 

Constituição Federal/88 (art. 37 a 41; 205 a 214; 227 a 230); Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei no 8.069/90); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei no 9.394/96); Conhecimento de princípios, normas e legislação que regem a 
escola; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho; Relações Interpessoais e relação 
escola-comunidade; Cuidados e segurança com a criança; Orientação de regras, 
procedimentos e condutas aos alunos no ambiente escolar. Organização e 
funcionamento do ambiente escolar. Noções de procedimentos de Primeiros 
Socorros e ética no serviço público 

F 05 
MOTORISTA 
CAMINHÃO 

Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de trânsito: regras 
gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra 
de preferência; velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; 
Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro; infrações básicas para a cassação de documentos de 
habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais 
sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de 
regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de 
defeitos simples do motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; 
Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas; 
Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples do sistema elétrico; 
Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de 
regras de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras 
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes e 
incêndio. Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e 
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. Direção Defensiva. Noções de mecânica de autos. Manutenção e Limpeza 
de veículos. Noções de procedimentos de Primeiros Socorros. Outras questões que 
abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser 
exercido. Ética no serviço público. 

F 06 
OPERADOR DE 
RETRO-ESCAVADEIRA 

Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro Legislação e regras de 
circulação e conduta. Noções de Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. 
Direção defensiva. Inspeção e cuidados com as máquinas. Objetivo da inspeção da 
máquina, itens a serem inspecionados antes, durante e após o serviço prestado; 
Noções básicas de mecânica pesada. Fatores que influenciam na vida útil da 
máquina e consumo de combustível. Conhecimento e funcionamento da máquina e 
outras questões que abordem situações Condução de veículos da espécie, 
manobras, conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando. 
Manutenção da máquina. Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Outras questões que 
abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser 
exercido. Ética no serviço público. 

F 07 
OPERADOR DE 
TRATOR AGRÍCOLA 

Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro Legislação e regras de 
circulação e conduta. Noções de Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. 
Direção defensiva. Inspeção e cuidados com as máquinas. Objetivo da inspeção da 
máquina, itens a serem inspecionados antes, durante e após o serviço prestado; 
Noções básicas de mecânica pesada. Fatores que influenciam na vida útil da 
máquina e consumo de combustível. Conhecimento e funcionamento da máquina e 
outras questões que abordem situações Condução de veículos da espécie, 
manobras, conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando. 
Manutenção da máquina. Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. Outras questões que 
abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser 
exercido. Ética no serviço público. 

   
 
 

Cocal do Sul-[SC], 25 de novembro de 2011. 
 
 

NILSO BORTOLATTO 
Prefeito Municipal 
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                         ANEXO III - MODELO DE REQUISIÇÕES 
 
1 - Modelo de formulário para interposição de recur so contra os gabaritos oficiais das provas 

objetivas . 
 
INSTRUÇÕES: 
 
O Candidato deverá: 
 
1. Entregar dois conjuntos idênticos de recursos (original e cópia), sendo que cada conjunto deverá ter 

todos os recursos e apenas uma capa. 
2. Datilografar ou digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas neste edital. 
3. Usar formulário de recurso individual para cada questão/item. 
4. Identificar-se apenas na capa de cada um dos três conjuntos. 
5. Apresentar argumentação lógica e consistente. 
 
Atenção: o desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
 
 
(...Capa....) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL - SC 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
 
REQUISIÇÃO 
 
À Comissão Geral do Concurso, Eu, ________________________________________ , Carteira de 

identidade nº.______________________ , inscrito neste concurso público sob o número ___________ , 

como candidato ao cargo de ____________________________________ , do Anexo I constante do 

Edital nº. 01 solicito revisão dos seguintes itens: 

( ) Dos gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas, conforme especificações a seguir. 

( ) Do resultado provisório da prova escrita. 

( ) Do resultado provisório da prova da prova pratica. 

______________________________, ____ de _____________________ de 2012. 

 

 

Assinatura do candidato ______________________________ 
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...Corpo do recurso...) 
 
 
 
FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
RECURSO 

(   ) 
Contra gabarito oficial preliminar da prova escrita 

objetiva. 

Número da Questão: __________________ 

Gabarito: ___________________________ 

Resposta do Candidato: 

________________ 

(   ) Contra o resultado provisório da Prova Prática 

(   ) Contra o resultado provisório da Prova Escrita 

(   )  

(   )  

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Use o verso se necessário. 
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2 - Modelo de formulário para solicitação de condiç ões especiais de realização de prova. 
 
INSTRUÇÕES: 
 
O Candidato deverá: 
 
* Entregar duas cópias. 
* Datilografar ou digitar a requisição. 
* Apresentar fundamentação das necessidades destas condições. 
 
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL - SC 
CONCURSO PÚBLICO 001/2011. 
 
REQUISIÇÃO 
 

À Comissão Geral do Concurso, Eu, ________________________________________ , Carteira de 

identidade nº.______________________ , inscrito neste concurso público sob o número _________, 

como candidato ao cargo de ________________________________________ , solicito as seguintes 

condições especiais de provas pelo seguinte motivo: 

 

(  ) Mãe com criança em estágio de amamentação. 

(  ) Deficiência física. 

(  ) Outro: ___________________________________________________ 

CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO 

(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades – use o verso se necessário). 

 
 

 

 

 

 
 
___________________________________, ______ de ____________________ de 2012. 
Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 

Cocal do Sul-[SC], 25 de novembro de 2011. 
 
 

NILSO BORTOLATTO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
EVENTO: __________________________________________________________________________ 
 
CIDADE: __________________________________ ESTADO:  ________________________________ 
 
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________ 
 
CARGO: ___________________________________________________________________________ 
Preenchimento em letra de forma 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, segue em anexo o LAUDO 
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: __________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: ______________________ 

Nome do Médico Responsável pelo Laudo: _____________________________________________ 

(OBS: Não será considerada como deficiência distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção 
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
Dados especiais para a aplicação das PROVAS: (marcar com um “X” no local caso necessite de Prova 
Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
(    ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL. 
(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar qual o tipo de 

prova e/ou tratamento necessário). 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: É obrigatória a apresentação de laudo médico com CID, junto a esse requerimento. 
 
 
______________________________________________                   ______/______/______ 
ASSINATURA DO CANDIDATO                                                                       DATA 
 
 

Cocal do Sul-[SC], 25 de novembro de 2011. 
 
 

NILSO BORTOLATTO 
Prefeito Municipal 
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                        ANEXO V - MODELO DE PROCURA ÇÃO 
 
MODELO 
 
 
PROCURAÇÃO 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________, Carteira de Identidade nº 

__________________________, residente à rua _______________________________________ 

_______________________________ nº._________, apto. _______ no bairro 

_________________________ da cidade de ______________________________________________, 

nomeio ___________________________________________________________, Carteira de Identidade nº 

_________________________________ meu bastante procurador com plenos poderes para realizar minha 

inscrição no Concurso Público 001/2011 – ao cargo de: ______________________________________ da 

Prefeitura Municipal de Cocal do Sul - SC. 

 
______________________, _____ de ____________________ de 2012. 
                                     (Local) 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 

Cocal do Sul-[SC], 25 de novembro de 2011. 
 
 

NILSO BORTOLATTO 
Prefeito Municipal 
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                               ANEXO VI – MODELO CA RTA DE AVALIAÇÃO DO DETRAN/SC 
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                              ANEXO VII - CRONOGRAM A PREVISTO DO CONCURSO 
DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL  

25/11/2011 13h00min 
Publicação do Edital e/ou de seu extrato em 
mídia impressa 

Prefeitura Municipal / Imprensa Oficial e no site 
da Prefeitura 

29/11/2011 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre Edital 
de Concurso 

Prefeitura Municipal 

01/12/2011 13h00min Publicação de Recursos contra o Edital Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

05/12/2011 
a 

05/01/2012 

08h00min 
às 

13h00min 

Período de Inscrições dos candidatos ao 
Concurso Público 

Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, sediada à 
Avenida Dr. Polidoro Santiago 519 – Centro – 
Cocal do Sul - SC - Santa Catarina. 

10/01/2012 13h00min Divulgação da relação dos candidatos inscritos  Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

12/01/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre as 
inscrições 

Prefeitura Municipal 

13/01/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

21/01/2012 13h00min Realização da Prova Prática  
Escola de Ensino Fundamental Demétrio 

Bettiol, situada na Rua Frederico Zanette, 36 – 
Bairro Brasília - Cocal do Sul – SC. 

22/01/2012 
09h00min Provas Escritas Para os cargos do Grupo I e III  Local a se Divulgado junto com a homologação 

das inscrições 14h00min Provas Escritas Para os cargos do Grupo II  

24/01/2012 13h00min Divulgação do gabarito da Prova Objetiva  Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

26/01/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre as 
Questões das provas e o gabarito das provas 

Prefeitura Municipal 

01/02/2012 13h00min 
Publicação de Recursos referente às Questões 
das provas e o gabarito 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

02/02/2012 13h00min Divulgação do gabarito após os recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

07/02/2012 13h00min Publicação do Resultado Geral dos candidatos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

09/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre o 
Resultado Geral 

Prefeitura Municipal 

14/02/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

15/02/2012 13h00min 
Divulgação do resultado final dos Classificados 
(em ordem de classificação) 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

17/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre o 
resultado final dos Classificados 

Prefeitura Municipal 

22/02/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

23/02/2012 13h00min Homologação do resultado final Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no 
site da Prefeitura 

27/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre a 
homologação 

Prefeitura Municipal 

28/02/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

Obs.: As datas acima, constantes do cronograma, poderão sofrer eventuais alterações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em edital específico a ser publicado no Diário Oficial do Município, no Mural da 
Prefeitura e no site www.cocaldosul.sc.gov.br. 
 

Cocal do Sul-[SC], 25 de novembro de 2011. 
 
 

NILSO BORTOLATTO 
Prefeito Municipal  

 


