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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICOS
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTO GERAL
PARA OS CARGOS
Assistente Social; Bibliotecária; Contador; Engenheiro Civil; Farmacêutico \ Bioquímico;
Fisioterapeuta; Médico Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional;
Medico (Clinico Geral); Enfermeiro; Dentista; Fonoaudiólogo

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e nãoliterário; narrativo, descritivo e argumentativo); - interpretação e organização interna; - Semântica: sentido
e emprego dos vocábulos; - campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português; Morfologia: emprego das classes gramaticais; - processos de formação de palavras; mecanismos de flexão
dos nomes e verbos; - Sintaxe: pontuação; frase, oração e período; - termos da oração; - coordenação e
subordinação; - concordância nominal e verbal; - transitividade e regência de nomes e verbos; - colocação
pronominal; - mecanismos de coesão textual; - Estilística: figuras de linguagem; - Ortografia; - Pontuação. –
RACIOCÍNIO LÓGICO: Correlação; - conectivos lógicos; - Estruturas lógicas; - Lógica de argumentação:
analogias, inferências, deduções e conclusões; - Lógica sentencial (ou proposicional); - Proposições simples
e compostas; - Equivalências; - Diagramas lógicos; - Lógica de primeira ordem; - Princípios de contagem e
probabilidade; - Operações com conjuntos; - Raciocínio lógico envolvendo problemas. –
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. - Cenário Nacional:
Política, Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e
econômica brasileira. - Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. - Assuntos de interesse geral nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
BIBLIOGRAFIA A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos a
serem aplicados.

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTO GERAL
PARA OS CARGOS PROVAS OBJETIVAS - CONTEÚDO ESPECÍFICO
Assistente Social; Bibliotecária; Contador; Engenheiro Civil; Farmacêutico \ Bioquímico;
Fisioterapeuta; Médico Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional;
Medico (Clinico Geral); Enfermeiro; Dentista; Fonoaudiólogo

ASSISTENTE SOCIAL – Conteúdo específico:
O Serviço Social, as Políticas Sociais e as Políticas Públicas e Setoriais; A História do Serviço Social e o Projeto
Ético Político; O Serviço Social na Contemporaneidade; A Ética Profissional e a relação com a Instituição, o
Usuário e os Profissionais; O Serviço Social e a Interdisciplinaridade; A atuação do Assistente Social na área
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de Saúde Pública, Conselhos de Saúde e a Participação Popular - Controle Social, Gestão, Orçamento e
Financiamento da Saúde. Política Nacional de Assistência Social (PNAS); Programas, serviços e benefícios
socioassistenciais; Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS); Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas; Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de proteção social a
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
Famílias e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
BIBLIOTECARIO (A) – Conteúdo específico:
Fundamentos das ciências da informação; - Biblioteconomia, arquivologia e museologia: conceitos básicos.
Bibliotecário: legislação, formação e mercado de trabalho. O moderno profissional da informação. Ética
profissional. Organização e tratamento da informação. Controle bibliográfico dos registros do conhecimento.
Representação descritiva e temática: políticas, etapas, padrões, princípios, processos e produtos; - Normas
técnicas: tipologia, funções, aplicabilidade. Organismos nacionais e internacionais de normalização; Tecnologias da informação: redes de informação eletrônicas e não eletrônicas; serviços de provisão e acesso.
Serviço de informação em bibliotecas públicas e escolares: processo de referência. Interação usuários versus
bibliotecário. A entrevista de referência. Bibliotecário de referência: funções. Educação de usuários.
Informação comunitária: geração, comunicação e uso; - Fontes de informação: tipos, características e
aplicabilidade; - Indexação: conceito, definição, linguagens de indexação, descritores, processos de
indexação, tipos de indexação; - Administração: conceitos e funções. Administração de recursos humanos,
financeiros e materiais. Gestão de recursos informacionais: organização, preservação e manutenção dos
suportes de informação. Ambiente físico da unidade de informação: organização, preservação, manutenção,
controle e segurança; - Gestão de serviços informacionais: fluxos e processos de trabalho. Controle e
avaliação de serviços de informação. Informatização em unidades de informação. Estudos de comunidades
e de usuários como base para o desenvolvimento de sistemas de informação; - Desenvolvimento de
coleções: políticas, processos de pesquisa, processo de seleção e aquisição. Marketing em sistemas de
informação: bibliotecas públicas e escolares; - Documentação: conceitos básicos e finalidades da
documentação geral; - Classificação Decimal de Dewey (CDD): estrutura, princípios e índices principais e
emprego das tabelas auxiliares; - Catalogação (AACR-2) catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos;
catalogação de multimeios; - Serviço de referência: organização de serviços de notificação corrente (serviços
de alerta), disseminação seletiva da informação (DSI): estratégia de busca de informação, planejamento,
etapas de elaboração, atendimento ao usuário; - Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico
e objetivos;
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CONTADOR (A) – Conteúdo específico:
Fundamentos técnicos e acadêmicos de economia: noções básicas de economia; macroeconomia;
microeconomia; política e planejamento econômico; o plano de metas; desenvolvimento socioeconômico;
fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos,
entidades públicas, conceito e classificação; contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência
social; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação;
receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias,
variações independentes da execução orçamentária; sistema de contas: conceito e classificação;
demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações
patrimoniais; contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as
categorias econômicas; classificação funcional programática: código e estrutura; programa de trabalho de
governo (demonstrativo de funções), orçamento-programa, programas e subprogramas por projetos e
atividades; comparativo da receita orçada com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a
realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar); organização dos serviços de contabilidade
pública; formulas de escrituração contábil; controle dos bens patrimoniais; noções de licitações e contratos;
noções da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das Instruções do TCETribunal de Contas do Estado do Maranhão; previdência social no Brasil e no mundo: evolução, situação
atual, modelos e paradigmas; seguridade social; regimes previdenciários; previdência social pública: regime
geral de previdência social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), benefícios, contribuições,
financiamento, gestão e sustentabilidade; previdência do servidor público: regimes próprios de previdência
social, benefícios, contribuições, financiamento, gestão, para concessão das aposentadorias a servidores
vinculados a regimes próprios de previdência social; noções das legislações e normas previdenciárias;
conhecimentos básicos de informática, internet e operação de programas redatores de texto e planilhas
eletrônicas de cálculo; conhecimento das legislações pertinentes, em especial Lei Federal 4.320/64, Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF), Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto
de 2011, Lei federal nº 9.717/98 e alterações, Constituição Federal e Emendas Constitucionais; demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
DENTISTA (ODONTOLOGO (A) – Conteúdo específico:
Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico; Cárie
dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia; Polpa dentária: patologia,
diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites,
etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração.
Anestesia loco-regional oral: tipos técnicos, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração
dentária, simples, complicações. 8. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média
cirurgia, suturas, acidentes operatórios. 9. Procedimentos endodônticos e periodônticos. Doenças gerais
com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes
decíduos, cronologia. Radiologia oral. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos.
Odontologia em Saúde Coletiva; Epidemiologia da cárie dentária e do câncer bucal; Fluoretação das águas
de abastecimento público; Biossegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de
materiais infectantes. Código de ética odontológica. Legislação que regula o exercício da odontologia.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
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níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011
ENGENHEIRO CIVIL – Conteúdo específico:
Resistência dos materiais, mecânica dos solos e topografia. - Projetos de obra civil: Arquitetônicos.
Estruturais (concreto aço e madeira). - Fundações. Instalações elétricas e hidros sanitárias. - Projeto de
Prevenção e combate ao incêndio. - Especificação de materiais e serviços. - Programação de obras:
Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro. - Acompanhamento de obras. - Construção. Organização do
canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). - Materiais de construção civil:
Alvenaria. Estruturas de concreto, Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. - Pisos e
revestimentos. - Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia). - Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.) - Controle de materiais
(cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.). - Controle
de execução de obras e serviços. - Solos e obras de terra. - Saneamento ambiental (disposição de resíduos,
aterros sanitários etc.). - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos NBR9050. - Licitações e contratos. - Legislação específica para obras de engenharia civil. - Vistoria e elaboração
de pareceres. - Princípios de planejamento e de orçamento público. - Elaboração de orçamentos. - Noções
de segurança do trabalho (NR-18). - Noções de Avaliação de imóveis urbanos. - Desenho técnico auxiliado
por computador. - Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD
ENFERMEIRO – Conteúdo específico:
Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfermagem; sinais vitais; avaliação
de saúde e exame físico; sistematização da Assistência de Enfermagem; prevenção e controle de infecção;
administração de medicamentos e preparo de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas;
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de
Saúde da Família; conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúde; metas de desenvolvimento do
milênio; educação em saúde; vigilância em saúde; sistemas de Informação em saúde; doenças e agravos não
transmissíveis; doenças transmissíveis; Doenças de notificação compulsória. Saúde da mulher: assistência
gineco-obstétrica, planejamento familiar, assistência no pré-natal e no puerpério. Enfermagem maternoinfantil: Consulta de enfermagem no ciclo grávido-puerperal; prevenção do câncer ginecológico e de mama;
planejamento familiar; cuidados de enfermagem no pré, no parto e no pós-parto. Assistência à criança:
Aleitamento materno, IRA, diarreia, desidratação, crescimento e desenvolvimento. Assistência de
enfermagem ao paciente diabético e hipertenso. Assistência de enfermagem ao paciente com hanseníase e
tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis; Programa Nacional de Imunização. Política Nacional de
Humanização; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Exercício
profissional de enfermagem: história da enfermagem, legislação aplicada à enfermagem; ética e bioética;
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
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Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
FARMACÊUTICO (A) \ BIOQUÍMICO (A) – Conteúdo específico:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO Código de Ética da profissão farmacêutica. Bioética.
Biossegurança. Política Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS; Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais – RENAME; Diretrizes Nacionais da RENAME, Sistema Nacional de Gestão da Assistência
Farmacêutica – HÓRUS; Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica – QUALIFAR-SUS;
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; Documentos norteadores de uso dos medicamentos:
Formulário Terapêutico Nacional (FTN) ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definidos pelo
Ministério da Saúde. Uso racional de medicamentos: conceitos e estratégias. Vias de administração de
medicamentos; Cálculos farmacêuticos. Estrutura física e organizacional da farmácia hospitalar e de Unidade
Básica de Saúde. Padronização de medicamentos e farmacovigilância. Boas práticas de distribuição de
produtos farmacêuticos – legislação vigente. Absorção, distribuição, farmacocinética, biotransformação e
excreção de drogas. Bioequivalência e biodisponibilidade de fármacos. Interação medicamentosa.
Psicofarmacologia. Farmácia Clínica. Educação em Saúde.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
FONOAUDIÓLOGO (A) – Conteúdo específico:
Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; Conceito de Reabilitação; O Trabalho em Equipe
na Reabilitação; O Papel de cada Profissional na Equipe de Reabilitação; Reabilitação; Paralisia Facial e
Cerebral; Acidente Vascular Cerebral; Parkinsonismo; Síndrome de Down; Hanseníase; Afecções de Músculos
e Tendões; Escolioses; - Doenças Reumáticas; Cardiopatias; - Amputações; Pneumopatias; Conceito e
Aplicação: Exercícios Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, Exercícios Isométricos; Conceito
e Aplicação: Mecanoterapia; Conceito e Aplicação: Hidroterapia; Conceito e Aplicação: Termoterapia;
Conceito e Aplicação: Crioterapia; Conceito e Aplicação: Massoterapia; Conceito e Aplicação: Eletroterapia;
Fisioterapia aplicada à geriatria; Demências; Fisioterapia nas Doenças da 3ª idade; Do Sistema Único de
Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
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FISIOTERAPEUTA – Conteúdo específico:
Código de ética profissional. Fisioterapia: Conceitos, recursos e objetivos. Reabilitação. Anatomia e fisiologia
humana. Fisioterapia nos processos de incapacidade do trabalho. Fisioterapia aplicada: Neurologia,
Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Pneumologia, Pediatria, Cardiologia, Pneumologia, Geriatria,
Ginecologia e Obstetrícia e Preventiva. Fisioterapia em queimados. Saúde mental e atenção psicossocial.
Diretrizes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Ações de Reabilitação no NASF.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
MÉDICO (Clinico Geral) – Conteúdo específico:
Doenças Infecciosas e Parasitárias: cólera, amebíase, gastroenterites, febre tifoide e intoxicações
alimentares; ancilostomíase, ascaridíase, esquistossomose, teníase/cisticercose e estrongiloidíase; sífilis e
gonorreia; tétano e rubéola; doença de Chagas, malária e leishmanioses e leptospirose; caxumba, hepatites
virais, raiva, SIDA/AIDS, meningite viral, mononucleose infecciosa, varicela-zoster e dengue; meningites
bacterianas, peste, tuberculose, hanseníase, febre reumática, estafilococcias, estreptococcias e septicemias.
Doenças do Aparelho Respiratório: gripe, resfriado comum, pneumonias, abscesso pulmonar, insuficiência
respiratória, silicose, DPOC, asma. Doenças do Sistema Nervoso: comas, hipertensão intracraniana,
epilepsias, neuropatias periféricas e doenças da junção neuromuscular. Doenças Cardiovasculares: doença
hipertensiva, doença coronária, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular; miocardites, aterosclerose,
endocardite infecciosa, arritimias cardíacas e choque circulatório. Epidemiologia Clínica: conceitos gerais e
aplicações, anormalidade, testes diagnósticos, medidas de frequência, fatores de risco, prognostico,
tratamento, prevenção, causalidade em medicina, meta-analises em medicina. Reanimação
Cardiorrespiratória (ACLS). Regulação Médica das urgências e emergências (transporte inter-hospitalar,
indicação e priorização em UTI, conceito vaga- zero. Aspectos éticos-legais do atendimento de urgências e
emergências.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
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MÉDICO VETERINARIO– Conteúdo específico:
Conhecimentos Específicos: Extensão Rural - Projetos de extensão rural; elementos essenciais; Noções de
comunicação rural; Noções de educação de adultos; Metodologia. Produção Animal - Bovinocultura de corte;
Bovinocultura leiteira; Formação e manejo de pastagens: fenação e silagem; Técnicas básicas e auxiliares
para aumentar a eficiência econômica das explorações animais; Manejo de rebanhos, reprodução animal e
inseminação artificial. Defesa Sanitária Animal – Epidemiologia; Imunologia; Esterilização e desinfecção;
Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades;
Infecto-contagiosas e parasitárias, das espécies bovinas, bubalina, equina, suína, ovina, caprinos e avicultura.
Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal em Matadouro: Noções gerais sobre inspeção antimortem, post-mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.
Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de Qualidade de Alimentos; Noções de abrangência da
inspeção, classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos; Noções de microbiologia; Ciência e
tecnologia de alimentos; Boas Práticas de Fabricação (BPF); Procedimento Padrão de Higiene Operacional
(PPHO); Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Noções de biologia, anatomia, fisiologia e
patologias dos animais de abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, Pescados, etc.); Noções sobre
sistemas de criação de animais de abate; Noções de instalações e equipamentos; Saneamento; Qualidade da
Água; Zoonoses; DTA – Doenças Transmitidas por Alimentos; Vistorias Zoosanitárias; Saúde do Trabalhador.
Epidemiologia; Imunologia; Esterilização; Desinfecção; Etiopatogenia; Ecologia; Controle e erradicação das
principais enfermidades; Infecto-contagiosas e parasitárias das espécies: Bovina, Bubalina, Equina, Suína,
Ovina, Caprinos, Cachorros, Gatos e outros; Inspeção anti-mortem, pós-mortem; Vistorias Zoosanitárias.
DENGUE: Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti); Doença: definição, agente causador, sinais e sintomas,
modo de transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Visita
Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações; conceitos utilizados ; atividades de Vigilância
Entomológica: controle do vetor – pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa
de armadilhas; atividades em situação de transmissão (bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização,
organização das ações), avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão
de limpeza, uso de produtos alternativos; Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação
toxicológica, cuidados básicos na aplicação, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); Atividades
Educativas: segurança no trabalho – prevenção de acidentes; LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA – L.V.A.:
Biologia e hábitos do vetor (Lutzomyalongipalpis – Mosquito Palha); Doença (no homem e no cão): definição,
agente causador, modo de transmissão, períodos de incubação e de transmissibilidade, diagnóstico e
tratamento; Reservatórios; Medidas Preventivas.LEPTOSPIROSE: Agente Etiológico, Modos de Transmissão,
doença, controle, vacinação, tratamento, atividades educativas. FEBRE MACULOSA: Agente Etiológico, Vetor,
Modos de Transmissão, doença, controle, tratamento, atividades educativas. RAIVA: Agente Etiológico,
Modos de Transmissão, doença, controle, vacinação, tratamento, atividades educativas.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
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NUTRICIONISTA – Conteúdo específico:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO Fisiologia e fisiopatologia aplicadas à nutrição. Nutrição normal:
balanço de nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos
Ciclos Vitais: nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e lactação; crescimento e
desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na adolescência;
alimentação do idoso. Doenças Nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais, DCNTs e
obesidade. Dietoterapia: conceitos e objetivos. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de
avaliação. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má
nutrição proteico-calórica, anemias, carências nutricionais, transição nutricional, promoção da alimentação
saudável e atuação na atenção primária à saúde. Vigilância nutricional. Avaliação dos estados nutricionais
nas diferentes faixas etárias; diagnóstico do estado nutricional das populações. Educação alimentar e
nutricional. Técnica Dietética. Higiene dos alimentos. Microbiologia de alimentos: toxiinfecções alimentares;
controle sanitário de alimentos. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, prepara e
distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética profissional.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
PSICÓLOGO (A) – Conteúdo específico:
Psicologia como ciência e profissão. História da psicologia. Noções das especialidades e campos de atuação:
Psicologia Escolar/Educacional, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Trânsito, Esporte, Clínica,
Hospitalar, Psicopedagogia, Neuropsicologia, Psicologia Jurídica. Avaliação Psicológica: métodos e técnicas.
Legislação profissional; Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90); Psicologia da Saúde: Sistema Único
de Saúde (SUS), Controle social em saúde: políticas de saúde, programas de saúde (mulher, adolescente,
idoso, criança, portadores de necessidades especiais), Sistemas de informação em saúde: história, conceito
e metodologia. Psicologia Social, Psicologia Institucional, Processos grupais, Psicologia e apoio social.
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Programas de educação inclusiva. Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) Movimentos Sociais. Divulgação científica.
Pesquisa com seres humanos. Ética Profissional. Sigilo profissional. Responsabilidade social e ambiental.
Noções de Políticas Públicas: Adoção: um direito de todos e todas. Adolescência e Psicologia. Concepções,
práticas e reflexões críticas. Diretrizes para atuação e formação dos psicólogos do sistema prisional brasileiro.
Referências Técnicas para atuação do Psicólogo no CRAS/SUAS. Benefício de Prestação Continuada: não abra
mão da sua cidadania. O Novo Direito dos Portadores de Transtorno Mental: O Alcance Da Lei 10.216/2001.
Não ao Projeto de Lei do Ato Médico. Caderno de deliberações do VII CNP Compilação das deliberações do
VII Congresso Nacional da Psicologia, que ocorreu em Brasília, em junho de 2010. Os Direitos Humanos na
Prática Profissional dos Psicólogos, concepções, práticas e reflexões críticas é uma publicação do Conselho
Federal de Psicologia em parceria com o Ministério da Saúde. Legislação Específica: A regulamentação do
cargo do Psicólogo no Brasil: condições para o exercício profissional (Decreto nº 53.464 de 21/01/64, Lei nº
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4119, de 27/08/1962; Resolução CFP nº 005/2001; Resolução CFP nº 011/2000). A criação do Sistema
Conselhos: CFP e CRPs: normas de funcionamento. (Lei nº 5766/71; Decreto-Lei nº 79822/77; Resolução CFP
nº 001/2006; Resolução CFP nº 019/2000; Resolução CFP nº 003/2007; Resolução nº CFP 006/2007). A
concessão do título de Especialista em Psicologia (Resolução CFP nº 013/2007). Exercício Profissional e
questões éticas: o Código de Ética do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005. Pesquisa em Psicologia em
seres humanos (Resolução CFP nº 016/2000). Práticas Psicológicas: a prestação de serviços psicológicos
mediados por computador, por técnicas de Acupuntura e Hipnose (Resolução CFP nº 005/2002, Resolução
CFP nº 013/2000; Resolução CFP nº 012/2005). Práticas psicoterápicas e a formação em Psicologia
(Resolução CFP nº 010/2000) (Resolução CFP nº 011/2012). A Avaliação Psicológica nos contextos de
concursos públicos, de processos seletivos e de concessão da CNH (Resolução CFP nº 001/2002, Resolução
CFP nº 012/2000). A produção e comercialização de testes psicológicos (Resolução CFP nº 002/2003). A
elaboração de documentos decorrentes da prestação de serviços psicológicos (Resolução CFP nº 007/2003,
Resolução CFP nº 015/1996). Divulgação e oferta de serviços Psicológicos, não validados pela comunidade
cientifica da Psicologia (Resolução CFP nº 010/1997, Resolução CFP nº 011/1997). O ensino de métodos e
técnicas da Psicologia em cursos livres e de pós-graduação (Resolução CFP nº 012/1997). Práticas
Psicológicas e diversidade de orientação sexual (Resolução CFP nº 001/1999). Normas de atuação em relação
ao preconceito e à discriminação racial (Resolução CFP nº -18/2002).
PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As Conferências
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios
que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da
participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e níveis de complexidade.
Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988
(Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência
à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto 7508/2011.
TERAPEUTA OCUPACIONAL – Conteúdo específico:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO História e fundamentos da TO. Código de ética profissional.
Anatomia humana incluindo órgãos e sistemas. Análise cinesiológica dos movimentos. Etapas do ciclo de
vida e desenvolvimento humano. Inserção social, trabalho e lazer nos ciclos de vida: da infância a velhice.
Adaptações, órteses e próteses. Terapia de mão. Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Orientação e
intervenção domiciliar. Grupo terapêutico. Desempenho Funcional das Atividades de vida diária, prática e
do trabalho. Patologias, avaliação, prevenção, prescrição e tratamento terapêutico ocupacional nas
seguintes áreas: Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, Neonatologia, Neurologia. Patologias do sistema
Nervoso Central e Periférico, Geriatria, Dermatologia, Oncologia, Saúde Mental e Ergonomia. Código de Ética
Profissional do Terapeuta Ocupacional.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e
Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos. Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade. Princípios básicos do financiamento e gestão financeira. Legislação da Saúde:
Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; Decreto
7508/2011.
BIBLIOGRAFIA A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos a
serem aplicados.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICOS
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR PROFESSOR
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso
e Textualidade: Funções da linguagem; os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção.
Gêneros textuais. Modos de organização do texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade.
Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e expressões denotativas. O léxico - Formação
das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado lexical: conceitos
básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia,
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de
linguagem e outros recursos estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos:
classificação e funções. Relação de sentidos entre segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal;
crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. Pontuação - A pontuação como
recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um
computador (hardware). Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes
wireless. Conceitos fundamentais sobre sistemas operacionais e organização de informações em um
computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais Linux e Windows. Conceitos sobre
Internet e redes de computadores: serviços, protocolos e segurança. Suítes de aplicativos para escritório
(Microsoft Office e Libre Office). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, como navegadores
de Web e leitores de e-mail, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e
troca de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup.
Segurança em computação doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus
e worms. Conceitos básicos de firewall.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO – Fundamentos sócio filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A
função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica:
Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A
escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena" no currículo do ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão,
Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação
Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira.
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. - Cenário Nacional:
Política, Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e
econômica brasileira. - Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. - Assuntos de interesse geral nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet
BIBLIOGRAFIA A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos a
serem aplicados.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICOS
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR
PROVAS CONHECIMENTO ESPECIFICOS – CONHECIMENTO GERAL
PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL
Visão histórica da educação infantil no Brasil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
Concepção de educação infantil, de infância e de criança. O imaginário infantil. O professor de educação
infantil – Perfil. Desenvolvimento infantil – físico, afetivo, cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o
educar. A construção do raciocínio matemático. Pensamento e linguagem - Leitura e escrita – letramento. A
instituição e o projeto educativo. O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes linguagens pelas
crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática. O
jogo como recurso privilegiado. Avaliação do processo educativo na educação infantil.

PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL - I – 1° AO 5°
Concepções: de educação, de Educação Infantil, de infância e de criança. Leitura e escrita na Educação
Infantil. Plano de Ação Pedagógica Docente para a Educação Infantil. Corporeidade: o corpo criança criador
de culturas e conhecimentos. Os processos de criação no brincar - a constituição do brinquedo. A exploração
e a construção estética das crianças. Os processos de relação com obras de arte e das criações e autoria das
crianças, junto às várias formas de expressão artística existentes: artes visuais, plásticas, literatura, música,
dança, teatro, cinema. A prática docente: profissional, estética, ética, social, humana e dialógica com o outro.
História da Educação Infantil no Brasil Educar-cuidar os corpos infantis. Composição de tempos e espaços na
Educação Infantil. O conhecimento matemático na educação de crianças e suas relações junto às
experiências cotidianas. Ciências naturais e suas relações com o ambiente, o corpo e o desenvolvimento
humano na Educação Infantil. A Pesquisa e a exploração de novas descobertas na Ed. Infantil. Filosofia na
educação de crianças. Avaliação e registro do processo educacional na Educação Infantil. Formação
continuada de professores e suas relações com o professor pesquisador. Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil.

PROF. ENS FUN II - LETRAS – LINGUA PORTUGUESA
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da Língua Portuguesa. Linguagem, interlocução e
dialogismo: língua e linguagem. O preconceito linguístico. Discurso e texto: texto e elementos constitutivos
do contexto de produção. Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas, marcas linguísticas.
Práticas de leitura e produção de texto. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores
de coerência. Texto e leitor: procedimentos de leitura. Tipos de atividades de escrita (transcrição,
reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). A formação de leitores e produtores de texto. Sequências
didáticas para o ensino de gêneros textuais. Experiências estéticas com o texto literário. Eixos norteadores
de Língua Portuguesa e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de
conhecimento. Diferenças entre padrões do oral e do escrito; norma culta. Procedimentos de refacção do
texto (substituição, acréscimo, eliminação, permutação). A leitura do mundo virtual; a palavra (re) escrita e
(re) lida na Internet. Análise e reflexão sobre o uso da língua: o papel da Gramática. Processos sintáticos:
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coordenação e subordinação. Tipos de frase. Recursos Estilísticos. Verbos: tempos e aspectos. Concordância
Verbal e Nominal. Emprego dos pronomes, adjuntos adnominais e adverbiais. Crase, Pontuação, estudos
linguísticos, semânticos e morfossintáticos da Língua Portuguesa. Concepções de texto, de avaliação e
registro do desempenho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Língua Portuguesa. Plano de ação
pedagógica docente para o ensino da Língua Portuguesa. Linguagem, interlocução e dialogismo: língua e
linguagem. O preconceito linguístico. Discurso e texto: texto e elementos constitutivos do contexto de
produção. Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas, marcas linguísticas. Práticas de leitura e
produção de texto. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência. Texto
e leitor: procedimentos de leitura. Tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase,
resumo, decalque, criação). A formação de leitores e produtores de texto. Sequências didáticas para o ensino
de gêneros textuais. Experiências estéticas com o texto literário. Eixos norteadores de Língua Portuguesa e
suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Diferenças
entre padrões do oral e do escrito; norma culta. Procedimentos de refacção do texto (substituição,
acréscimo, eliminação, permutação). A leitura do mundo virtual; a palavra (re) escrita e (re) lida na Internet.
Análise e reflexão sobre o uso da língua: o papel da Gramática. Processos sintáticos: coordenação e
subordinação. Tipos de frase. Recursos Estilísticos. Verbos: tempos e aspectos. Concordância Verbal e
Nominal. Emprego dos pronomes, adjuntos adnominais e adverbiais. Crase, Pontuação, estudos linguísticos,
semânticos e morfossintáticos da Língua Portuguesa. Concepções de texto, de avaliação e registro do
desempenho do aluno. A Educação e suas relações com o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Língua Portuguesa.
PROF. ENS FUN II - LETRAS – LINGUA INGLESA
Plano de ação pedagógica docente para o ensino da língua inglesa. O processo de construção de
conhecimento e de ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, nas práticas escolares e nas relações
com o cotidiano. A língua estrangeira como discurso. Conhecimento contextual: Interlocutores, lugar, tempo
e objetivo do evento comunicativo. Conhecimento textual: descrição, explicação e argumentação. Gêneros
textuais: notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, curriculum vitae, e-mails, músicas, poesias,
literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações étnico-raciais. Reconhecer marcas da cultura
brasileira em sua multiplicidade, referenciadas com a cultura dos países falantes da língua inglesa. O papel
da língua inglesa no currículo. Eixos norteadores da Língua Inglesa, suas relações de transversalidade e
interdisciplinaridade com as outras áreas de conhecimento. Aspecto linguístico/sistêmico: tempo verbal e
palavras conectivas. Função social da língua: ambiente profissional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos
de jornais, palestras e comunicação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no ensino da língua
estrangeira. Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e suas
relações com o mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino
de Língua Estrangeira.
PROF. ENS FUN II - HISTORIA
Ensino de História: Saber histórico escolar, metodologia de ensino de história, trabalho com documentos e
diferentes linguagens no ensino de História. Trabalho e Sociedade: Organização temporal e espacial das
relações sociais de produção destacando o trabalho na modernização. O trabalho no capitalismo,
terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência.
Idéias e práticas revolucionárias: Tecnologia industrial e dos meios de comunicação. Ascensão do
proletariado: as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. Poder e Violência:
Concurso Público - Central do Maranhão
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Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de
resistências e reivindicatórios. Nação e Nacionalidade: O princípio das nacionalidades e a formação do Estado
Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. Questões étnicas no Brasil, Europa e África. Cidadania: O estado
e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na antiguidade e nos tempos
modernos, servidão, movimentos em prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. Os
movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. PCN e Temas Transversais.
PROF. ENS FUN II - GEOGRAFIA
Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. A geografia da natureza: gênese e dinâmica.
O espaço geográfico e as mudanças nas relações de trabalho e de produção. Os impactos ambientais, o uso
e a conservação do solo, da água e da cobertura vegetal e as alterações climáticas. A sociedade técnicocientifico-informacional: agricultura e a indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital e de informações.
O surgimento e o desenvolvimento das metrópoles nacionais e regionais: deslocamentos da população pelo
território brasileiro. A geopolítica e as alterações territoriais: implicações dos conflitos políticos,
étnicoreligiosos na nova organização econômica mundial, representações cartográficas. Globalização: as
transformações políticas, socioeconômicas e culturais provocadas pela nova ordem mundial e pela revolução
tecnológica. Meio ambiente: agricultura e a indústria e as consequências dos impactos ambientais
provocados pelas inovações tecnológicas e novos conceitos econômicos mundiais. Desenvolvimento
sustentável. PCN e Temas Transversais
PROF. ENS FUN II - CIÊNCIAS
O conhecimento científico: Evolução histórica. Ensino de Ciências: Evolução e contextualização na sociedade
brasileira; O ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade
cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: O homem e a sua ação sobre o ambiente; Princípios
básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas
adaptações ao meio; Caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo humano como um todo
em equilíbrio: Saúde e Orientação Sexual; Desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das
espécies: Evolução; Reprodução; Hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: Conceitos, leis,
relações e princípios básicos; Interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física:
Conceitos, leis, relações e princípios básicos. PCN.

PROF. ENS FUN II - FILOSOFIA
Significado e importância da Filosofia; História da Filosofia. Teoria do Conhecimento. Epistemologia. Lógica.
Filosofia da Linguagem. Filosofia da Ciência. Ética. Filosofia Política. Filosofia da Arte. Correntes filosóficas:
idealismo, materialismo, racionalistas, empirismo, pragmatismo, fenomenologia, existencialismo,
positivismo e positivismo lógico, pós-modernismo. Filosofia da Educação: pressupostos e propostas teórico/
metodológicas para educação filosófica na Escola. Ensino de Filosofia e Filosofia com crianças e jovens. PCN

Concurso Público - Central do Maranhão

13 | P á g i n a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
Av. Governadora Roseana Sarney, s/n - Centro - Central do Maranhão/MA

CONCURSO PUBLICO - EDITAL Nº 001 \ 2016

PROF. ENS FUN II - EDUCAÇÃO FISICA
Conhecimentos Específicos: O processo de construção do conhecimento e de ensino e aprendizagem na área
de Educação Física, nas práticas escolares e nas relações com o cotidiano. O corpo e o movimento humano
nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da dança e da luta.
Jogos Cooperativos – uma pedagogia para o esporte: origem, evolução, primeiros movimentos, história no
mundo e no Brasil, conceito, características, visão e princípios socioeducativos da cooperação. Princípios e
fundamentos da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, da
continuidade, da reversibilidade. Ludicidade: o jogo e a brincadeira no contexto escolar. Atividade Motora
Adaptada no processo de construção do conhecimento e de ensino aprendizagem na área de Educação
Física. Vida saudável: a questão da saúde e sua relação com a qualidade de vida. Eixos norteadores de
Educação Física e suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com outras áreas de
conhecimento. Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, consciência da cooperação no esporte,
ensinagem cooperativa do esporte, categorias dos jogos cooperativos. A Educação Física no projeto político
pedagógico: contexto do componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem. O esporte na escola.
A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou
esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos. Conteúdos de orientação didático-pedagógica em
Educação Física: habilidades motoras e desenvolvimento, atividade e aptidão física, saúde e qualidade de
vida, o desenvolvimento dos conteúdos. Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do
aluno. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Educação Física.

PROF. ENS FUN II - MATEMATICA
Didática da Matemática: a prática da sala de aula; resolução de problemas do cotidiano; integração entre
números, geometria e medidas. Aritmética: Noções de lógica; os campos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais, reais); operações básicas, contagem e princípio multiplicativo. Espaço e Forma:
geometria plana e espacial. Tratamento de Dados: fundamentos de estatística; análises e interpretação de
informações expressas em gráficos e tabela. Matemática e os temas transversais: o ensino da matemática
dentro do atual panorama sociocultural e econômico e sua aplicação através dos temas transversais.
Matemática Financeira: o uso da matemática no cotidiano. PCN e Temas Transversais.

BIBLIOGRAFIA A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos a
serem aplicados.
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ENSINO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
(Antigo 2º Grau)

ACRESCIDO DE CURSO DE EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRÔNICA –
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTOS GERAIS
PARA OS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA; AGENTE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ALIMENTADOR DE SISTEMA; DIGITADOR; RECEPCIONISTAS;
TECNICO AGRICOLA; TECNICO EM ENFERMAGEM; TECNICO EM LABOLATORIO; TECNICO
PROJETISTA; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Morfologia (estrutura e formação das
palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção,
interjeição). Sintaxe (termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, orações coordenadas e
subordinadas, concordância verbal e nominal, regência, crase, pontuação, figuras e vícios de linguagem).
Interpretação de texto. Literatura (autores, obras e estéticas literárias).
MATEMÁTICA : Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais;
Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de
Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro;
Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, Proporções; Regra de Três; Média; Juros;
Porcentagens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função Modular;
Função Exponencial e Logarítmica; Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e
Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; Números Binomiais e Binômio de Newton; Números
Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira; Geometrias
INFORMÁTICA: Noções básicas de computadores (Discos Flexível, Hard Disk, Memória ROM, Memória RAM,
CD-ROM, CPU, Software, Hardware), Sistemas Operacionais atualizados (LINUX e Microsoft Windows), Editor
de Textos (MS-Word), Editor de planilha eletrônica e cálculos (MS-Excel), a Internet e seus navegadores, MSOutlook.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares,
coisas, objetos, etc. Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico.
Verificar a capacidade de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. Interpretação de sequências
numéricas; Interpretação de sequências lógicas através do uso de figuras; Interpretação de sequências
lógicas através do uso de símbolos. Problemas de raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano.
ATUALIDADES: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. - Cenário Nacional:
Política, Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e
econômica brasileira. - Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. - Assuntos de interesse geral nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO - Conhecimentos sobre atualidades e história do
Município de Central do Maranhão (Origem do Município; História Política; Divisão Política Administrativa;
Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio.); Aspectos
Geográficos: clima, vegetação, relevo, hidrografia, divisão política, limites e fronteiras, solo, e demais
aspectos geográficos.
ATENÇÃO: O conteúdo Informática não será aplicado para os candidatos inscritos no cargo de Técnico (a)
em Enfermagem.

BIBLIOGRAFIA A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos a
serem aplicados.
Concurso Público - Central do Maranhão

15 | P á g i n a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
Av. Governadora Roseana Sarney, s/n - Centro - Central do Maranhão/MA

CONCURSO PUBLICO - EDITAL Nº 001 \ 2016

ENSINO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
(Antigo 2º Grau)

ACRESCIDO DE CURSO DE EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRÔNICA –
PROVAS OBJETIVAS – CONTEÚDO ESPECÍFICO
PARA OS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA; AGENTE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ALIMENTADOR DE SISTEMA; DIGITADOR; RECEPCIONISTAS;
TECNICO AGRICOLA; TECNICO EM ENFERMAGEM; TECNICO EM LABOLATORIO; TECNICO
PROJETISTA; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

AGENTE ADMINISTRATIVO Conteúdo específico:
Redação oficial: correspondência e redação técnica. Direito administrativo: Estrutura e funcionamento da
administração. Princípios da administração pública. Poderes da administração. Organização administrativa:
centralização, descentralização, desconcentração. Licitação: Conceito. Princípios. Modalidades. Casos de
obrigatoriedade e dispensa. Procedimentos de cada modalidade de licitação. Anulação e revogação.
Recursos Administrativos. Informática: Organização da Informação: Arquivos e registros; organização dos
arquivos; procedimentos nos diversos arquivos; bancos de dados e bancos de dados orientado a objetos.
Funcionamento do Computador: O suporte do processamento; a carga do sistema; os programas; instruções;
multiprogramação e multiprocessamento; conceitos básicos em relação à configuração de setup e
montagem do microcomputador.
AGENTE VIGILANCIA SANITÁRIO Conteúdo específico::
Higiene e proteção dos alimentos: cuidados higiênicos. A notificação das doenças. Higiene, profilaxia e
política sanitária. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Conceitos e aplicação do processo
saúde/doença. Condições sanitárias de alimentos, equipamentos, instalações e ambientes. Asseio e saúde
dos que manipulam alimentos. Epidemia, endemia e pandemia. Orientações e combate a doenças
contemporâneas. Educação e saúde. Diretrizes e princípios do SUS. Lei Orgânica Municipal. Atribuições da
Vigilância Sanitária. Conceito: área de abrangência, instrumento de Atuação, o poder de polícia, emissão de
autos e documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Central do Maranhão.
AGENTE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTARIA Conteúdo específico::
Competência tributária, limitações da competência tributária, Direito Tributário: legislação tributária,
obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária. - Espécies Tributárias: Imposto, Taxa,
Contribuição de Melhoria, Contribuições Parafiscais. - Competência Tributária: União, Estados e Municípios.
- Princípios de Direito Tributário. - Fato Gerador. - Sistema Constitucional Tributário. - Repartição e
Distribuição das Receitas Tributárias. - Imunidade Tributária. - Sujeito: Ativo e Passivo da Obrigação
Tributária. - Responsabilidade Tributária. - Extinção do Crédito Tributário. - Exclusão do Crédito Tributário
Isenção e Anistia. - Lei tributária. - Fato gerador. - Base de cálculo - Alíquota. - Lançamentos modalidades:
por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra
Concurso Público - Central do Maranhão

16 | P á g i n a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
Av. Governadora Roseana Sarney, s/n - Centro - Central do Maranhão/MA

CONCURSO PUBLICO - EDITAL Nº 001 \ 2016

lançamentos. - Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão,
anistia, cobrança judicial. - Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e 'BIS IN IDEM". Parafiscalidade e extrafiscalidade. - Normas gerais
de direito financeiro e tributário. - Tributos e outras receitas municipais. - Impostos privativos -imposto
predial urbano (IPTU): zona urbana - incidência, alíquotas, base de cálculo e contribuintes, imposto sobre
transmissão 'inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre serviço de qualquer natureza
(ISS), local incidência do imposto, fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. - Tributos
municipais: critérios estruturais, princípios constitucionais, da progressividade, isenções tributárias, do
processo administrativo. - Autonomia e competência tributária do município. - Código Tributário do
Município de Central do Maranhão. – Competência e Arrecadação, Cota Parte União, Estado e Município.
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Central do Maranhão.
RECEPCIONISTA Conteúdo específico:
Relações humanas no trabalho. - Atendimento ao público. - Princípios fundamentais para o bom
atendimento. - Conservação do mobiliário e material de trabalho. - Postura profissional e apresentação
pessoal. - Conhecimentos básicos da área de atuação como recepcionista.
ALIMENTADOR DE SISTEMA Conteúdo específico::
Introdução à Microinformática: Memória RAM do computador: bit, byte e palavra; cache; virtual, internas e
auxiliar; Unidade Central de Processamento: execução de instruções; registradores, clock, barramentos,
instruções de máquina, instalação de microcomputadores; Unidades de E/S: vídeo, impressora, unidades de
fita e discos, CD-ROM, scanner, modem, interfaces de E/S, leitora de código de barras, tela sensível ao toque;
Windows: introdução, arquivos, pastas, navegador e correio eletrônico padrão, configuração de hardware e
software, principais programas, área de transferência; Word: operações básicas, blocos de textos,
formatação, cabeçalho e rodapé, tabelas, geração de índice, operações com objetos e figuras; Excel:
operações básicas, fórmulas e funções, pastas, formatação, vinculação de planilhas; Power Point: operações
básicas com slides, efeitos, slide mestre, configuração e modelo de estrutura; Linux: Comandos básicos,
introdução, características, códigos, chamada a sistema, arquitetura do kernel; Conceitos básicos e operação
com os aplicativos de automação de escritório Libre Office, TCP/IP; cabeamento de rede, Windoows
(configuração de rede).
DIGITADOR Conteúdo específico::
Conceitos de Internet e de Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos de protocolos,
World Wide Web, organização de informação para uso na Internet, acesso à distância a computadores,
transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia e entrada de dados.
Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos de informática. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento
de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização e de gerenciamento
de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos e aplicativos. Principais aplicativos comerciais
para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros.
Concurso Público - Central do Maranhão
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TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM Conteúdo específico::
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional: comportamento social e de
trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de
epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção
hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, 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.
Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns,
berçários e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.

TÉCNICO (A) EM LABORATORIO Conteúdo específico:
Esterilização: conceitos, utilização, métodos e equipamentos. Amostras: coleta, procedimentos e cuidados
na obtenção, conservação, transporte, armazenamento, descarte, utilização de anticoagulantes,
processamento de amostras. Bioquímica: fundamentos, valores de referência e principais métodos utilizados
nas análises bioquímicas (enzimas, carboidratos, compostos nitrogenados não protéicos, lipídeos, cálcio,
fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro e ferro). Microbiologia: classificação e função dos meios de cultura,
métodos de coloração, características morfotintoriais das bactérias, semeadura de materiais clínicos para
cultura. Coprocultura, urinocultura, hemocultura. Testes utilizados para identificação bacteriana. Testes de
sensibilidade e antimicrobianos; Imunologia: sistemas imune, resposta imune, antígeno, anticorpo, sistema
complemento, técnicas sorológicas (precipitação, floculação, ELISA, hemaglutinação, imunofluorescência,
nefelometrial). Hematologia: distribuição celular no sangue periférico, hematócrito, índices hematimétricos,
reticulócitos e hemograma. Classificação sanguínea ABO/Rh. Pesquisa de anticorpos irregulares, prova
cruzada, teste de Coombs, testes básicos usados em hemostasia. Parasitológico: nomenclatura e
classificação dos parasitas de importância médica, parasitas intestinais, parasitas do sangue e outros tecidos
Vidraria: tipos, limpeza e desinfecção. Noções de biossegurança: esterilização e desinfecção, desinfetantes,
níveis de biossegurança, descarte de material biológico, equipamentos de contenção, equipamentos de
proteção individual e coletivo. Código de Ética Profissional.

TÉCNICO (A) PROJETISTA Conteúdo específico:
Padronização do desenho e normas técnicas vigentes - Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel.
Conceitos fundamentais do desenho técnico: simbologias, convenções e elementos gráficos do desenho
técnico. Escalas e proporção. Sistemas de representação: projeções ortogonais e perspectivas. As etapas do
projeto de arquitetura: características. As escalas de representação do projeto e seus objetivos. Funções e
características das representações do projeto: plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos.
Representação dos temas específicos da arquitetura: telhados, escadas, rampas e instalações prediais
(Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás etc.). Desenho de projeto de reforma:
convenções. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências à edificação: espaço, mobiliário e
equipamentos urbanos. Orçamento de obras: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma
físico-financeiro, medições de serviços executados. Noções fundamentais do desenho topográfico. AutoCAD
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avançado Versão 2013 em inglês ou português. As ferramentas de construção, edição, dimensionamento e
organização do desenho. Urbanismo: técnicas de desenho urbanístico e de sistema viário, redes de
saneamento, etc.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Conteúdo específico:
Microbiologia e Parasitologia: doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica. Controle de
infecção: limpeza e desinfecção do meio ambiente; limpeza e desinfecção do equipamento; limpeza,
desinfecção e esterilização do instrumental; medidas de proteção individual. Material, Equipamentos e
Instrumental: preparo de bandeja; materiais dentários de projeção e restauração: indicação, proporção e
manipulação; ergonomia: os princípios de ergonomia; manutenção preventiva do equipamento. Higiene
Dentária: etiologia da cárie e doença periodontal; métodos preventivos em relação à cárie dentária e doença
periodontal. Odontologia Social: atribuições do ACD \ TSB \ THB. Ética profissional. Políticas de Saúde Sistema Único de Saúde - Leis Federais nº 8.080 de 19/09/1990 e nº 8.142 de 28/12/1990.
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ENSINO FUNDAMENTAL – II - COMPLETO
9º Ano (Lei N° 11.274\2006) ou Antigo - 8ª série Ginasial
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTOS GERAIS
PARA OS CARGOS
AGENTE DE ENDEMIAS MOTORISTA CNH “D”; ELETRICISTA PREDIAL; BOMBEIRO
HIDRÁULICO; OPERADOR DE MAQUINAS; MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Morfologia (estrutura e formação das
palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção,
interjeição). Sintaxe (termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, orações coordenadas e
subordinadas, concordância verbal e nominal, regência, crase, pontuação, figuras e vícios de linguagem).
Interpretação de texto. Literatura (autores, obras e estéticas literárias).
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais;
Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de
Medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; Sistema Monetário Brasileiro;
Equações, Inequações e Sistemas de 1º e 2º grau; Razões e Proporções; Regra de Três; Média; Juros;
Porcentagens; Cálculos Algébricos; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º grau; Geometrias.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. Sequências de palavras e
números. Comparação de figuras.
ATUALIDADE: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política,
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica
brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou
internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO - Conhecimentos sobre atualidades e história do
Município de Central do Maranhão (Origem do Município; História Política; Divisão Política Administrativa;
Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio.); Aspectos
Geográficos: clima, vegetação, relevo, hidrografia, divisão política, limites e fronteiras, solo, e demais
aspectos geográficos.
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ENSINO FUNDAMENTAL – II - COMPLETO
9º Ano (Lei N° 11.274\2006) ou Antigo - 8ª série Ginasial
PROVAS OBJETIVAS - CONTEÚDO ESPECÍFICO
PARA OS CARGOS
AGENTE DE ENDEMIAS MOTORITA CNH “D”; ELETRICISTA PREDIAL; BOMBEIRO
HIDRÁULICO; OPERADOR DE MAQUINAS; MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS

GENTE DE ENDEMIAS Conteúdo específico::
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; - Lei n° 11.350 de 05 de outubro de 2006; - Emenda Constitucional
nº 51; - Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014; - Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de
Epidemias de Dengue; - Ações de Controle da Malária: Manual para Profissionais de Saúde na Atenção Básica;
- Plano de Contingência Nacional para a Febre Chikungunya; - Noções básicas sobre o vírus Zika; - Manual de
Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana.
BOMBEIRO HIDRÁULICO Conteúdo específico::
Abordagem sobre manutenção e recuperação de bombas e do sistema hidráulico.- Revisão e ajuste nos
registros, descargas e válvulas dos sistemas hidráulicos. - Lubrificação e manutenção em bombas e outras
partes do sistema hidráulico. - Elaboração de relação de materiais necessários para manutenção e
recuperação de sistemas de bombeamento de água e dos pontos de distribuição de água e de saneamento.
Instalações, manutenções e resoluções de problemas hidráulicos. - Normas técnicas (incluindo NBR’s
atinentes à área) e de segurança aplicadas ao trabalho. - Leitura e interpretação de projetos de instalações
hidráulicas. - Conhecimento de ferramentas inerentes a profissão.
.
ELETRICISTA PEDRIAL (Baixa e Alta tensão) Conteúdo específico::,
Introdução às instalações elétricas de luz e força em baixa tensão: Generalidades. Geração. Transmissão.
Distribuição. Alternativas Energéticas. Conceitos básicos necessários aos projetos e à execução das
instalações elétricas: Preliminares. Composição da Matéria. Carga Elétrica. Corrente Elétrica. Diferença de
Potencial ou Tensão. Resistências Elétricas. Lei de Ohm. Circuitos Séries. Circuitos Paralelos. Circuitos Mistos.
Lei de Kirchhoff. Potência e Energia Elétrica. Medidores de Potência. Medidores de Energia. Economia de
Energia Elétrica. Cálculo Matemático de Energia. Noções de Magnetismo e Campo Magnético. Geração de
F.E.M. Indução Eletromagnética. Força Eletromotriz. Corrente Contínua e Corrente Alternada. Circuitos de
Corrente Alternada em Regime Permanente. Circuitos Monofásicos e Trifásicos. Fator de Potência. Ligação
em Triângulo e em Estrela. Projeto das instalações elétricas: Símbolos Utilizados. Carga dos Pontos de
Utilização. Previsão da Carga de Iluminação e Pontos de Tomada. Divisão das Instalações. Dispositivos de
Comando dos Circuitos. Linhas Elétricas. Dimensionamento dos Condutores pela Queda de Tensão
Admissível. Fator de Demanda. Fator de Diversidade. Eletrodutos. Dispositivos de Seccionamento, Proteção
e Aterramento: Prescrições Comuns. Chaves de Faca com Porta-fusíveis. Disjuntores em Caixa Moldada para
Correntes Nominais de 5 a 100 A. Proteção contracorrente de Sobrecarga. Proteção contracorrente de CurtoConcurso Público - Central do Maranhão

21 | P á g i n a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO
Av. Governadora Roseana Sarney, s/n - Centro - Central do Maranhão/MA

CONCURSO PUBLICO - EDITAL Nº 001 \ 2016

circuito. Coordenação e Seletividade de Proteção. Os Dispositivos Diferencial-residuais (DR). Dispositivos de
Proteção contra Sobre tensões. Sistema de Aterramento. Tensões. Luminotécnica: Lâmpadas e Luminárias.
Iluminação Incandescente. Iluminação Fluorescente. Iluminação a Vapor de Mercúrio. Outros Tipos de
Iluminação. Comparação entre os Diversos Tipos de Lâmpadas. Grandezas e Fundamentos da Luminotécnica.
Métodos de Cálculo de Iluminação. Método dos Lumens. Método das Cavidades Zonais. Método de Ponto
por Ponto. Iluminação de Ruas - Regras Práticas. Instalações para Força Motriz e Serviços de Segurança.
Instalações de Motores. Instalações. Elétricas para Serviços de Segurança. Transmissão de Dados, Circuitos
de Comando e Sinalização. Transmissão por Fibra Ótica. Sistema contra Roubo em Residências. Sistema de
Boias em Reservatórios. Comandos por Sistema Infravermelho. Comando da Iluminação por Células
Fotoelétricas. Instalações de Para-raios Prediais. Generalidades sobre os Raios. Sistemas de Proteção contra
Descargas Atmosféricas. Descidas. Critérios da Norma Brasileira - NBR-5419/2005. Materiais Utilizados em
Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA. Exemplos de Instalações de Para-raios.
Correção do Fator de Potência e Instalação de Capacitores: Generalidades. Fundamentos Teóricos.
Significado do Fator de Potência. Fator de Potência de uma Instalação com Diversas Cargas. Correção do
Fator de Potência. Regulamentação para Fornecimento de Energia Reativa. Causas do Baixo Fator de
Potência. Localização dos Capacitores. Capacitores Junto às Grandes Cargas Indutivas. Capacitores no
Secundário dos Transformadores. Níveis Admissíveis Máximos de Tensão e de Corrente. Dispositivos de
Manobra e Proteção dos Capacitores. Capacidade de Corrente dos Condutores. Liberação de Capacidade do
Sistema. Bancos Automáticos de Capacitores. Harmônicos 3 Capacitores. Instalação de Capacitores no Lado
de Alta Tensão. Estudo de Correção do Fator de Potência. Dados para os Projetos. Técnica da Execução das
Instalações Elétricas: Prescrições para Instalações. Entrada de Energia Elétrica nos Prédios em Baixa Tensão:
Disposições Gerais do Fornecimento em BT para Algumas Concessionárias. Terminologia e Definições.
Solicitação de Fornecimento. Preceitos Básicos para Definição do Tipo de Atendimento e Projeto de Entrada
de Serviço. Como Dimensionar a Demanda de Entrada. Projeto de uma Subestação Abaixadora do Tipo
Abrigada: Generalidades. Estudo das Cargas. Demanda Provável. Critérios para Ligação em Alta Tensão.
Dados para o Projeto da Subestação. Exemplo de um Projeto de Subestação. Cálculo da Corrente de Curtocircuito resumível de Subestações Abrigadas. Uso de Equipamentos de Produção Individual, EPIs.
Procedimentos de Segurança. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
MOTORISTA II (CNH - D) Conteúdo específico:
Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e
demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e definições sobre segurança
no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de
mecânica básica. Princípios de manutenção de veículos. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico.
Sistema de arrefecimento. Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e
manutenção do veículo. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios,
combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do
veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI's). Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de
hierarquias no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público.
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OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS Conteúdo específico:
Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e
demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e definições sobre segurança
no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de
mecânica básica. Princípios de manutenção de veículos. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico.
Sistema de arrefecimento. Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e
manutenção do veículo. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios,
combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do
veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI's). Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de
hierarquias no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público
MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS Conteúdo específico:
Legislação e Sinalização de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, seus anexos e atualizações. Decretos e
demais normas do COTRAN. Normas gerais de circulação e conduta. Conceitos e definições sobre segurança
no trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de
mecânica básica. Princípios de manutenção de veículos. Tipos de óleos lubrificantes. Sistema elétrico.
Sistema de arrefecimento. Manobras. Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando e
manutenção do veículo. Manutenção e reparos no veículo. Avarias sistema de aquecimento, freios,
combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/ lubrificantes. Conservação e limpeza do
veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI's). Ética profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de
hierarquias no serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público
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ENSINO FUNDAMENTAL I - INCOMPLETO
ANOS INICIAIS DO 1º AO 5º ANO E \ OU ANTIGO ENSINO
PRIMÁRIO DA 1ª A 4ª SÉRIE
PROVAS OBJETIVAS – CONHECIMENTOS GERAIS
PARA OS CARGOS
AOSD; COVEIRO, JARDINEIRO, PORTEIRO, VIGIA,

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial; acentuação gráfica; pontuação; confronto e reconhecimento de
frases corretas e incorretas; sinônimos e antônimos; gênero, número e grau do substantivo e adjetivo;
divisão silábica; interpretação de texto.
MATEMÁTICA: conjuntos; números naturais, múltiplos e divisores; números racionais; sistema de
numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; problemas.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. Sequências de palavras e
números. Comparação de figuras.
ATUALIDADE: Os avanços científicos e tecnológicos e os impactos no mundo atual. Cenário Nacional: Política,
Economia e Cultura. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica
brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou
internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação
nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO - Conhecimentos sobre atualidades e história do
Município de Central do Maranhão (Origem do Município; História Política; Divisão Política Administrativa;
Economia; Desenvolvimento Urbano; Educação; Saúde; Ação Social; Cultura e Patrimônio.); Aspectos
Geográficos: clima, vegetação, relevo, hidrografia, divisão política, limites e fronteiras, solo, e demais
aspectos geográficos.

ENSINO FUNDAMENTAL I - INCOMPLETO
ANOS INICIAIS DO 1º AO 5º ANO E \ OU ANTIGO
ENSINO PRIMÁRIO DA 1ª A 4ª SÉRIE
PROVAS OBJETIVAS – CONTEÚDO ESPECÍFICO
PARA OS CARGOS
AOSD; VIGIA; PORTEIRO; COVEIRO,
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS Conteúdo específico:;
A prática do trabalho. Ética no serviço público. Higiene pessoal e coletiva. Relações Humanas no trabalho do
Auxiliar de Serviços Gerais. A relação entre a prática do trabalho e Meio Ambiente; conhecimentos em
produtos de limpeza.
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COVEIRO Conteúdo específico:
Preparação de sepulturas. Escavação da terra. Escoramento das paredes da abertura. Retirada de lápide.
Limpeza do interior das covas já existentes para o sepultamento. Procedimento de inumação: carregamento e
colocação do caixão na cova aberta; manipulação das cordas de sustentação para facilitar o posicionamento
do caixão na sepultura; fechamento da sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para
assegurar a inviolabilidade do túmulo; manutenção da limpeza e conservação de jazigos e covas; Procedimento
de inumação, exumação, cremação e trasladação de cadáveres. Limpeza e conservação do cemitério, máquinas
e ferramentas de trabalho. Equipamentos de Segurança. Saúde ocupacional dos trabalhadores de cemitérios.
Noções de primeiros socorros.

PORTEIRO Conteúdo específico:
Atender ao público interno e externo; Receber e distribuir as correspondências aos setores; Controlar o fluxo
das pessoas, de bens patrimoniais e dos materiais que passam pela portaria; Registrar o acesso de veículos;
Fazer inspeção nas dependências do prédio no início e término de cada jornada de trabalho; Zelar pela
conservação dos bens, pela ordem e segurança da instituição; Registrar toda e qualquer ocorrência anormal
em livro próprio; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função e Relacionamento Interpessoal

VIGIA Conteúdo específico:
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de vigilância
(desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos
acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio,
histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas
e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de
pessoas e veículos nos locais de vigilância e da forma e meios para a comunicação de anormalidades e
ocorrências diversas, no local e horário de trabalho; conhecimento das responsabilidades e deveres dos
servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores da
Administração Municipal, com as autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, com outras
autoridades municipais e com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas ao
exercício das atribuições do cargo.
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