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ANEXO III DO EDITAL Nº 001/2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: ADVOGADO, CONTADOR, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENFERMEIRO, CIRURGIÃO
DENTISTA, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO‐BIOQUÍMICO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE
SOCIAL, PSICÓLOGO, ANALISTA EDUCACIONAL, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ‐1º AO
5º ANO, PROFESSOR DE PORTUGUÊS – 6º AO 9º ANO, PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 6º AO 9º
ANO, PROFESSOR DE HISTÓRIA – 6º AO 9º ANO, PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 6º AO 9º ANO,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º AO 9º ANO e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de gêneros textuais variados. Recursos
de textualidade (coesão, coerência; relações intertextuais). Domínio da ortografia oficial:
emprego das letras, pontuação e acentuação gráfica oficial (Novo acordo). Semântica
(antonímia, sinonímia, paronímia, homonímia, polissemia e seus efeitos discursivos)
Significação, estrutura e formação das palavras. Classes de palavras – flexões e suas funções
textual‐discursivas: substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição. Domínio da estrutura morfossintática do período simples e
composto: relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração; concordâncias verbal e nominal;
regências nominal e verbal; emprego do sinal indicativo de crase; colocação pronominal.
Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; emprego dos porquês. Estilística: figuras de
sintaxe, de som, de palavras e de pensamento.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de informática. Componentes básicos de um
computador: hardware e software. Arquitetura básica de computadores e dispositivos
periféricos. Dispositivos de armazenamento e cópia de segurança. Noções do sistema
operacional Windows. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
Conceitos básicos de internet: ferramentas, navegadores e aplicativos de Internet. Edição de
textos, planilhas e demais documentos utilizando o Microsoft Office 2016.
RACIOCÍNIO LÓGICO‐MATEMÁTICO(Exceto para os cargos de Professor): Lógica e raciocínio
lógico: problemas envolvendo lógica e raciocínio lógico. Proposições: conectivos. Conceito de
proposição. Valores lógicos das proposições. Conectivos. Tabela‐verdade. Operações lógicas
sobre proposições: negação de uma proposição. Conjugação de duas proposições. Disjunção de
duas proposições. Proposição condicional. Proposição bicondicional. Tautologias e
Contradições. Equivalência Lógica e Implicação lógica. Conceito e Propriedades da relação de
equivalência lógica. Recíproca, contrária e contrapositiva de uma proposição condicional.
Implicação Lógica. Princípio de substituição. Propriedade da implicação lógica. Argumentos:
conceito de argumento. Validade de um argumento. Critério de validade de um argumento.
Sequências e séries: sequência numérica. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Série
geométrica infinita. Probabilidade. Análise combinatória.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (Somente para os cargos de Professor): Aspectos Filosóficos
da Educação ‐ o pensamento pedagógico moderno: iluminista, positivista, socialista,
escolanovista, fenomenológico‐existencialista, antiautoritário, crítico. Tendências pedagógicas
na prática escolar brasileira e seus pressupostos de aprendizagem: tendências liberais e
progressistas. Aspectos sociológicos da Educação ‐ as bases sociológicas da educação, a
educação como processo social, as instituições sociais básicas, educação para o controle e para
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a transformação social, cultura e organização social, desigualdades sociais, a relação
escola/família/comunidade. Aspectos Psicológicos da Educação ‐ a relação
desenvolvimento/aprendizagem: diferentes abordagens, a relação pensamento / linguagem ‐ a
formação de conceitos, crescimento e desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social. O
desenvolvimento cognitivo e afetivo. Aspectos do Cotidiano Escolar ‐ a formação do professor;
a avaliação como processo e; a relação aluno/professor. A função social do ensino: os objetivos
educacionais, os conteúdos de aprendizagem; as relações interativas em sala de aula: o papel
dos professores e dos alunos; a organização social da classe. Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental.

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO
CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM e TÉCNICO EM RADIOLOGIA.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de gêneros textuais variados. Recursos
de textualidade (coesão, coerência; relações intertextuais). Domínio da ortografia oficial:
emprego das letras, pontuação e acentuação gráfica oficial (Novo acordo). Semântica
(antonímia, sinonímia, paronímia, homonímia, polissemia e seus efeitos discursivos).
Significação, estrutura e formação das palavras. Classes de palavras ‐ flexões e emprego:
substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e
interjeição. Domínio da estrutura morfossintática do período simples e composto: relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração; relações de subordinação entre orações
e entre termos da oração; concordâncias verbal e nominal; regências nominal e verbal; emprego
do sinal indicativo de crase; colocação pronominal. Funções e Empregos das palavras “que” e
“se” emprego dos porquês. Estilística: figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de informática. Componentes básicos de um
computador: hardware e software. Arquitetura básica de computadores e dispositivos
periféricos. Dispositivos de armazenamento e cópia de segurança. Noções do sistema
operacional Windows. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
Conceitos básicos de internet: ferramentas, navegadores e aplicativos de Internet. Edição de
textos, planilhas e demais documentos utilizando o Microsoft Office 2016.
RACIOCÍNIO LÓGICO‐MATEMÁTICO: Operações com números reais. Mínimo Múltiplo Comum
e Máximo Divisor Comum. Razão e Proporção. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta.
Média Aritmética Simples e Ponderada. Juros simples. Equação de 1º e 2º Graus. Sistema de
equações de 1º Grau. Relação entre grandezas. Tabelas e Gráficos. Sistemas de medidas usuais.
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, Teorema de Pitágoras. Raciocínio
lógico. Resolução de problemas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA D, MOTORISTA AB e
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de uso prático no cotidiano. Conhecimento
linguístico: ortografia, separação silábica, acentuação gráfica (Novo acordo); pontuação.
Morfologia: flexão e emprego das classes gramaticais. Sintaxe do período simples: os termos da
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oração. Concordâncias nominal e verbal. Semântica ‐ significação das palavras: sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos; polissemia das palavras.
RACIOCÍNIO LÓGICO‐MATEMÁTICO: Números e Operações: Naturais, Inteiros e Racionais.
Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba. Grandezas Proporcionais: Razão,
Proporção, Regra de três simples, valor de um número desconhecido. Geometria Plana. Sistema
de Medidas: Comprimento, Capacidade, Massa, Superfície, Volume. Tratamento da Informação:
Leitura e Interpretação de gráficos e tabelas.
ATUALIDADES: Fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir de janeiro de 2019 até a data de realização das provas, divulgados na mídia
local, estadual e/ou nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS – NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO: DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao direito administrativo. 1.1 Origem e
objeto do direito administrativo. 1.2 Os diferentes critérios adotados para a conceituação do
direito administrativo. 1.3 Fontes do direito administrativo. 1.4 Sistemas administrativos:
sistema inglês, sistema francês e sistema adotado no Brasil. 2 Administração pública. 2.1
Administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 Administração pública em
sentido objetivo e em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expressos e implícitos da administração
pública. 2.4 Administração pública na Constituição Federal. 3 Regime jurídico‐administrativo. 3.1
Conceito. 3.2 Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse
público. 4 Organização administrativa. 4.1 Centralização, descentralização, concentração e
desconcentração. 4.2 Administração direta. 4.2.1 Conceito. 4.2.2 Órgão público: conceito;
teorias sobre as relações do Estado com os agentes públicos; características; e classificação. 4.3
Administração indireta. 4.3.1 Conceito. 4.3.2 Autarquias. 4.3.3 Agências reguladoras. 4.3.4
Agências executivas. 4.3.5 Fundações públicas. 4.3.6 Empresas públicas. 4.3.7 Sociedades de
economia mista. 4.3.8 Consórcios públicos. 4.4 Serviços sociais autônomos; entidades de apoio;
organizações sociais; organizações da sociedade civil de interesse público. 5 Atos
administrativos. 5.1 Conceito. 5.2 Fatos da administração, atos da administração e atos
administrativos. 5.3 Requisitos ou elementos. 5.4 Atributos. 5.5 Classificação. 5.6 Atos
administrativos em espécie. 5.7 O silêncio no direito administrativo. 5.8 Extinção dos atos
administrativos: revogação, anulação e cassação. 5.9 Convalidação. 5.10 Vinculação e
discricionariedade. 5.11 Atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 Decadência
administrativa. 6 Processo administrativo. 6.1 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações. 6.2
Disposições doutrinárias aplicáveis. 7 Poderes e deveres da Administração Pública. 7.1 Poder
regulamentar. 7.2 Poder hierárquico. 7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Dever de
agir. 7.6 Dever de eficiência. 7.7 Dever de probidade. 7.8 Dever de prestação de contas. 7.9
Abuso do poder. 8 Serviços públicos. 8.1 Legislação pertinente. 8.1.1 Lei nº 8.987/1995 e suas
alterações. 8.1.2 Lei nº 11.079/2004 e suas alterações (parceria público‐privada). 8.1.3 Parcerias
entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil. Lei nº 13.01/2014 e suas
alterações. 8.2 Disposições doutrinárias. 8.2.1 Conceito. 8.2.2 Elementos constitutivos. 8.2.3
Formas de prestação e meios de execução. 8.2.4 Delegação: concessão, permissão e
autorização. 8.2.5 Classificação. 8.2.6 Princípios. 8.2.7 Remuneração. 8.2.8 Usuários. 8.3
Participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Lei Federal nº
13.460/2017. O papel das ouvidorias. 9 Intervenção do Estado na propriedade. 9.1 Conceito. 9.2
Fundamento. 9.3 Modalidades. 9.3.1 Limitação administrativa. 9.3.2 Servidão administrativa.
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9.3.3 Ocupação temporária. 9.3.4 Requisição administrativa. 9.3.5 Tombamento. 9.3.6
Desapropriação. 10 Licitações. 10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão.
10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações (Sistema de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº
12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5
Fundamentos constitucionais. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.2.1 Conceito. 10.2.2 Objeto e
finalidade. 10.2.3 Destinatários. 10.2.4 Princípios. 10.2.5 Contratação direta: dispensa e
inexigibilidade. 10.2.6 Modalidades. 10.2.7 Tipos. 10.2.8 Procedimento. 10.2.9 Anulação e
revogação. 10.2.10 Sanções administrativas. 11 Contratos administrativos. 11.1
Responsabilidade contratual. 11.2 Legislação pertinente. 11.2.1 Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações. 11.2.2 Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto nº 6.017/2007 (consórcios
públicos). 11.3 Disposições doutrinárias. 11.3.1 Conceito. 11.3.2 Características. 11.3.3 Vigência.
11.3.4 Alterações contratuais. 11.3.5 Execução, inexecução e rescisão. 11.3.6 Convênios e
instrumentos congêneres. 11.3.7 Consórcios públicos. 12 Controle da administração pública.
12.1 Conceito. 12.2 Controle exercido pela administração pública. 12.3 Controle legislativo. 12.4
Controle judicial. 12.5 Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas. Controle
Social. Limites e perspectivas do controle. 13 Improbidade administrativa. 13.1 Lei nº
8.429/1992 e suas alterações. 13.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 14 Agentes públicos.
14.1 Disposições constitucionais aplicáveis. 14.2 Disposições doutrinárias. 14.2.1 Conceito.
14.2.2 Espécies. 14.2.3 Cargo, emprego e função pública. 14.2.4 Provimento. 14.2.5 Vacância.
14.2.6 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 14.2.7 Remuneração. 14.2.8 Direitos e deveres.
14.2.9 Responsabilidade. 14.2.10 Processo administrativo disciplinar. 14.2.11 Regime de
previdência. 15 Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 Características. 15.4
Espécies. 15.5 Afetação e desafetação. 15.6 Aquisição e alienação. 15.7 Uso dos bens públicos
por particular. 16 Responsabilidade civil do Estado. 16.1 Evolução histórica. 16.2 Teorias
subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. 16.3Responsabilidade por ato
comissivo do Estado. 16.4 Responsabilidade por omissão do Estado. 16.5 Requisitos para a
demonstração da responsabilidade do Estado. 16.6 Causas excludentes e atenuantes da
responsabilidade do Estado. 16.7 Reparação do dano. 16.8 Direito de regresso. 16.9
Responsabilidade primária e subsidiária. 16.10 Responsabilidade do Estado por atos legislativos.
16.11 Responsabilidade do Estado por atos judiciais. 17 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL: I DIREITO CIVIL. 1 Lei de introdução às normas do
direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis.
1.2 Aplicação das leis no tempo.1.3 Aplicação das leis no espaço. 2 Pessoas naturais. 2.1
Conceito. 2.2 Início da personalidade. 2.3 Personalidade. 2.4 Capacidade. 2.5 Direitos da
personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 2.8 Domicílio. 2.9 Ausência. 3 Pessoas jurídicas.
3.1 Disposições Gerais. 3.2 Conceito e elementos caracterizadores. 3.3 Constituição. 3.4
Extinção. 3.5 Capacidade e direitos da personalidade. 3.6 Domicílio. 3.7 Sociedades de fato. 3.8
Associações. 3.9 Fundações. 3.10 Grupos despersonalizados. 3.11 Desconsideração da
personalidade jurídica. 3.12 Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1
Diferentes classes. 4.2 Bens Corpóreos e incorpóreos. 4.3 Bens no comércio e fora do comércio.
5 Fato jurídico. 6 Negócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Elementos. 6.3 Representação. 6.4
Condição, termo e encargo. 6.5 Defeitos do negócio jurídico. 6.6 Existência, eficácia, validade,
invalidade e nulidade do negócio jurídico. 6.7 Simulação. 7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8
Prescrição e decadência. 9 Prova do fato jurídico. 10 Obrigações. 10.1 Elementos 10.2 Princípios.
10.3 Boa‐fé. 10.4 Obrigação complexa (a obrigação como um processo). 10.5 Obrigações dedar.
10.6 Obrigações de fazer e de não fazer. 10.7 Obrigações alternativas e facultativas. 10.8
Obrigações divisíveis e indivisíveis. 10.9 Obrigações solidárias. 10.10 Obrigações civis e naturais,
de meio, de resultado e de garantia. 10.11 Obrigações de execução instantânea, diferida e
continuada. 10.12 Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. 10.13 Obrigações
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líquidas e ilíquidas. 10.14 Obrigações principais e acessórias. 10.15 Transmissão das obrigações.
10.16 Adimplemento e extinção das obrigações. 10.17 Inadimplemento das obrigações. 11
Contratos. 11.1 Princípios. 11.2 Contratos em geral. 11.3 Disposições gerais. 11.4 Interpretação.
11.5 Extinção. 11.6 Espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13
Responsabilidade civil. 14 Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 Direitos reais. 16.1
Disposições gerais. 16.2 Propriedade. 16.3 Superfície. 16.4 Servidões. 16.5 Usufruto. 16.6 Uso.
16.7 Habitação. 16.8 Direito do promitente comprador. 17 Direitos reais de garantia. 17.1
Características. 17.2 Princípios. 17.3 Penhor, hipoteca e anticrese. 18 Direito das sucessões. 18.1
Sucessão em geral. 18.2 Sucessão legítima. 18.3 Sucessão testamentária. 18.4 Inventário e
partilha. 19 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Direito das relações de consumo). 19.1
Consumidor. 19.2 Direitos do consumidor. 19.3 Fornecedor, produto e serviço. 19.4 Qualidade
de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. 19.5 Práticas comerciais. 19.6
Proteção contratual. 20 Lei nº 6.766/1979 e suas alterações (Parcelamento do solo urbano). 21
Lei nº6.015/1973 (Registros Públicos). 21.1 Noções gerais, registros, presunção de fé pública,
prioridade, especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação. 21.2
Procedimento de dúvida. 22 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do Idoso). 23 Lei nº
8.245/1991 e suas alterações (Locação de imóveis urbanos). 23.1 Disposições gerais, locação em
geral, sublocações, aluguel, deveres do locador e do locatário, direito de preferência,
benfeitorias, garantias locatícias, penalidades civis, nulidades, locação residencial, locação para
temporada, locação não residencial. 24 Direitos autorais. 25 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 25.1 Disposições preliminares, direitos fundamentais,
prevenção. 26 Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência). 27 Jurisprudência dos tribunais superiores. II DIREITO EMPRESARIAL. 1
Fundamentos do direito empresarial. 1.1Teoria da empresa. 1.2 Empresário: conceito,
caracterização, inscrição, capacidade; empresário individual; pequeno empresário. 1.3 Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações (microempresa e empresa de pequeno porte) e
suas alterações. 1.4 Prepostos do empresário. 1.5 Institutos complementares: nome
empresarial, estabelecimento empresarial, escrituração. 2 Registro de empresa. 2.1 Órgãos de
registro de empresa. 2.2 Atos de registro de empresa. 2.3 Inatividade da empresa. 2.4
Empresário irregular. 2.5 Lei nº 8.934/1994 e suas alterações. 3 Títulos de crédito. 3.1
Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata,
endosso e aval. 4 Ação cambial. 4.1 Ação de regresso. 4.2 Inoponibilidade de exceções. 4.3
Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. 4.4 Embargos do devedor. 4.5 Ação de
anulação e substituição de título. 5 Protesto de títulos e outros documentos de dívida:
legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 6
Direito societário. 6.1 Sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. 6.2
Sociedades simples e empresárias. 6.3 Personalização da sociedade empresária. 6.4 Sociedade
irregular. 6.5 Regime jurídico dos sócios. 6.6 Sociedade limitada. 6.7 Sociedade anônima. 6.8
Dissolução, liquidação e extinção das sociedades. 7 Direito falimentar. 7.1 Lei nº 11.101/2005.
7.2 Teoria geral do direito falimentar. 7.3 Processo falimentar. 7.4 Pessoa e bens do falido. 7.5
Regime jurídico dos atos e contratos do falido. 7.6 Regime jurídico dos credores do falido. 7.7
Recuperação judicial. 7.8 Recuperação extrajudicial. 8 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 e suas alterações (Código de Processo Civil).
2 Normas processuais civis. 3 Jurisdição. 4 Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e
características. 4.2 Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6
Preclusão. 7 Sujeitos do processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das
partes e procuradores. 7.3 Procuradores. 7.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 8
Litisconsórcio. 9 Intervenção de terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11
Ministério Público. 12 Advocacia Pública. 13 Defensoria pública. 14 Atos processuais. 14.1 Forma
dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5
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Nulidades. 14.6 Distribuição e registro. 14.7 Valor da causa. 15 Tutela provisória. 16 Formação,
suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de
sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4
Improcedência liminar do pedido. 17.5 Audiência de conciliação ou de mediação. 17.6
Contestação, reconvenção e revelia. 17.7 Audiência de instrução e julgamento. 17.8
Providências preliminares e de saneamento. 17.9 Julgamento conforme o estado do processo.
17.10 Provas. 17.11 Sentença e coisa julgada. 17.12 Cumprimento da sentença. 18
Procedimentos Especiais. 19Procedimentos de jurisdição voluntária. 20 Processos de execução.
21 Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais. 22 Livro
Complementar. 23 Disposições finais e transitórias. 24 Mandado de segurança. 25 Ação popular.
26 Ação civil pública. 27 Ação de improbidade administrativa. 28 Reclamação constitucional. 29
Lei nº 9.099/1995 e suas alterações (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). 30 Lei
nº12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública). 31 Jurisprudência dos tribunais
superiores. DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e
classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais.
1.4 Interpretação das normas constitucionais.2 Poder constituinte. 2.1 Características. 2.2 Poder
constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3Princípios fundamentais. 4 Direitos e
garantias fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e coletivos.4.2 Habeas corpus,
mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos sociais. 4.4Direitos
políticos. 4.5 Partidos políticos. 5 Organização do Estado. 5.1 Organização político‐
administrativa. 5.2Estado federal brasileiro. 5.3 A União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios.
5.6 O Distrito Federal. 5.7Territórios. 5.8 Intervenção federal. 5.9 Intervenção dos estados nos
municípios. 6 Administração Pública. 6.1Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 7
Organização dos poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2 Poder
Legislativo. 7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 7.4.1 Regime de Precatórios.8 Funções
essenciais à Justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 Advocacia Pública. 8.3 Advocacia e Defensoria
Pública. 9 Controle da constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.2 Controle
incidental ou concreto. 9.3 Controle abstrato de constitucionalidade. 9.4 Exame in abstractu da
constitucionalidade de proposições legislativas. 9.5 Ação declaratória de constitucionalidade.
9.6 Ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 Arguição de descumprimento de preceito
fundamental. 9.8 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 Ação direta de
inconstitucionalidade interventiva. 9.10 Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do
direito municipal. 10 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 11 Sistema Tributário
Nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 Limitações do poder de tributar.11.3 Impostos da União,
dos Estados e dos municípios. 11.4 Repartição das receitas tributárias. 12 Finanças públicas. 12.1
Normas gerais. 12.2 Orçamentos. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 Princípios gerais da
atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária. 14 Sistema
Financeiro Nacional. 15 Ordem social. 16 Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO DO
TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Princípios e fontes do direito do
trabalho.2 Direitos constitucionais dos trabalhadores (Art. 7º da Constituição Federal). 3 Relação
de trabalho e relação de emprego. 3.1 Requisitos e distinção. 4 Sujeitos do contrato de trabalho
stricto sensu. 4.1 Empregado e empregador (conceito e caracterização). 4.2 Poderes do
empregador no contrato de trabalho. 5 Grupo econômico. 5.1 Sucessão de empregadores. 5.2
Responsabilidade solidária. 6 Contrato individual de trabalho.6.1 Conceito, classificação e
características. 7 Alteração do contrato de trabalho. 7.1 Alteração unilateral e bilateral. 7.2 O jus
variandi. 8 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 8.1 Caracterização e distinção.9
Rescisão do contrato de trabalho. 10 Aviso prévio. 11 Estabilidade e garantias provisórias de
emprego. 11.1Formas de estabilidade. 12 Duração do trabalho. 12.1 Jornada de trabalho. 12.2
Períodos de descanso. 12.3Intervalo para repouso e alimentação. 12.4 Descanso semanal
remunerado. 12.5 Trabalho noturno e trabalho extraordinário. 12.6 Sistema de compensação
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de horas. 13 Férias. 13.1 Direito a férias e sua duração. 13.2Concessão e época das férias. 13.3
Remuneração e abono de férias. 14 Salário e remuneração. 15 Equiparação salarial. 15.1
Princípio da igualdade de salário. 15.2 Desvio de função. 16 FGTS. 17 Prescrição e decadência.18
Segurança e medicina no trabalho. 18.1 CIPA. 18.2 Atividades insalubres ou perigosas. 19 Direito
coletivo do trabalho. 19.1 Convenção nº 87 da OIT (liberdade sindical). 19.2 Organização sindical.
19.3 Conceito de categoria. 19.4 Categoria diferenciada. 19.5 Convenções e acordos coletivos
de trabalho. 20 Direito de greve e serviços essenciais. 21 Procedimentos nos dissídios
individuais. 21.1 Reclamação. 21.2 Jus postulandi. 21.3Revelia. 21.4 Exceções. 21.5 Contestação.
21.6 Reconvenção. 21.7 Partes e procuradores. 21.8 Audiência. 21.9Conciliação. 21.10 Instrução
e julgamento. 21.11 Justiça gratuita. 22 Provas no processo do trabalho. 23Recursos no processo
do trabalho. 23.1 Disposições gerais. 23.1.1 Efeitos suspensivo e devolutivo. 23.1.2Recursos no
processo de cognição. 23.1.3 Recursos no processo de execução. 24 Processos de execução.
24.1Liquidação. 24.2 Modalidades da execução. 24.3 Embargos do executado ‐ impugnação do
exequente. 25Prescrição e decadência no processo do trabalho. 26 Competência da justiça do
trabalho. 27 Rito sumaríssimo no dissídio individual. 28 Ação rescisória no processo do trabalho.
29 Mandado de segurança. 29.1 Cabimento no processo do trabalho. 31 Dissídios coletivos. 32
Jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais de conta e dos tribunais regionais do
trabalho. 33 Súmulas e orientações jurisprudenciais. DIREITO FINANCEIRO: 1 Direito financeiro.
1.1 Conceito e objeto. 1.2 Direito financeiro na Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento
público. 2.1 Conceito, espécies e natureza jurídica. 2.2 Princípios orçamentários. 2.3 Leis
orçamentárias. 2.3.1 Espécies e tramitação legislativa. 2.4 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações.
2.5 Fiscalização financeira e orçamentária. 3 Despesa pública. 3.1 Conceito e classificação de
despesa pública. 3.2 Disciplina constitucional dos precatórios. 4 Receita pública. 4.1 Conceito,
ingresso e receitas. 4.2 Classificação das receitas públicas. 5 Lei de responsabilidade fiscal. 5.1
Planejamento. 5.2Transferências voluntárias. 5.3 Destinação de recursos públicos para o setor
privado. 5.4 Dívida e endividamento. 5.5 Gestão patrimonial. 5.6 Transparência, controle e
fiscalização. 5.7 Disposições preliminares, finais e transitórias. 6 Crédito público. 6.1 Conceito e
classificação de crédito público. 6.2Natureza jurídica. 6.3 Controle, fiscalização e prestação de
contas. 6.4 Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e
conversão. 7 Dívida pública. 8 Jurisprudência dos tribunais superiores. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO: 1 Seguridade social. 1.1 Organização e princípios. 2 Custeio da seguridade
social.2.1 Receitas, contribuições sociais, salário‐de‐contribuição. 3 Regime geral de previdência
social. 3.1Segurados e dependentes. 3.2 Filiação e inscrição. 3.3 Carência. 3.4 Espécies de
benefícios e prestações, disposições gerais e específicas. 3.5 Salário‐de‐benefício. 3.6 Renda
mensal inicial. 3.7 Reajustamento e revisão. 3.8 Prescrição e decadência. 3.9 Acumulação de
benefícios. 3.10 Justificação. 3.11 Ações judiciais em matéria previdenciária. 3.12 Acidente de
trabalho. 4 Regime próprio de previdência dos servidores públicos.5 Contagem recíproca de
tempo de contribuição e compensação financeira. 6 Previdência complementar. 7Jurisprudência
dos tribunais superiores. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 Princípios do
direito tributário. 1.2 Limitações do poder de tributar. 1.3 Repartição das receitas tributárias. 2
Tributo. 2.1 Conceito. 2.2 Natureza jurídica. 2.3Espécies. 2.4 Imposto. 2.5 Taxa. 2.6 Contribuição
de melhoria. 2.7 Empréstimo compulsório. 2.8Contribuições. 3 Competência tributária. 3.1
Classificação. 3.2 Exercício da competência tributária. 3.3Capacidade tributária ativa. 3.4
Imunidade tributária. 3.5 Distinção entre imunidade, isenção e não incidência. 3.6 Imunidades
em espécie. 4 Fontes do direito tributário. 4.1 Constituição Federal. 4.2 Leis complementares.
4.3 Leis ordinárias e atos equivalentes. 4.4 Tratados internacionais. 4.5 Atos do poder executivo
federal com força de lei material. 4.6 Atos exclusivos do poder legislativo. 4.7 Convênios.
4.8Decretos regulamentares. 4.9 Normas complementares. 5 Vigência, aplicação, interpretação
e integração da legislação tributária. 6 Obrigação tributária. 6.1 Obrigação principal e acessória.
6.2 Fato gerador. 6.3 Sujeito ativo. 6.4 Sujeito passivo. 6.5 Solidariedade. 6.6 Capacidade
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tributária. 6.7 Domicílio tributário. 6.8Responsabilidade tributária. 6.9 Responsabilidade dos
sucessores. 6.10 Responsabilidade de terceiros. 6.11Responsabilidade por infrações. 7 Crédito
tributário. 7.1 Constituição de crédito tributário. 7.2 Lançamento.7.3 Modalidades de
lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 7.5 Extinção do crédito tributário. 7.6Exclusão
de crédito tributário. 7.7 Garantias e privilégios do crédito tributário. 8 Administração tributária.
8.1Fiscalização. 8.2 Dívida ativa. 8.3 Certidões negativas. 9 Impostos da União. 9.1 Imposto sobre
a importação de produtos estrangeiros. 9.2 Imposto sobre a exportação de produtos nacionais
ou nacionalizados. 9.3Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. 9.4 Imposto sobre
produtos industrializados. 9.5Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas
a títulos e valores mobiliários. 9.6 Imposto sobre a propriedade territorial rural. 9.7 Imposto
sobre grandes fortunas. 10 Impostos dos estados e do Distrito Federal. 10.1 Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 10.2Imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior. 10.3 Imposto sobre propriedade de veículos automotores. 11 Impostos dos municípios.
11.1Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 11.2 Imposto sobre transmissão
inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física,
e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição. 11.3 Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 12 Processo administrativo
tributário. 12.1 Princípios básicos. 12.2 Acepções e espécies.12.3 Determinação e exigência do
crédito tributário. 12.4 Representação fiscal para fins penais. 12.5Delegacias da Receita Federal
de Julgamento. 12.6 Conselhos de contribuintes. 12.7 Câmara Superior de Recursos Fiscais. 13
Processo judicial tributário. 13.1 Ação de execução fiscal 13.2 Lei nº 6.830/1980 e suas
alterações (Execução Fiscal). 13.3 Ação cautelar fiscal. 13.4 Ação declaratória da inexistência de
relação jurídico‐tributária. 13.5 Ação anulatória de débito fiscal. 13.6 Mandado de segurança.
13.7 Ação de repetição de indébito. 13.8 Ação de consignação em pagamento. 13.9 Ações de
controle de constitucionalidade. 13.10Ação civil pública. 14 Lei Complementar nº 123/2006 e
suas alterações (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). 15 Lei
Complementar nº 116/2003 e suas alterações (dispõe sobre o ISSQN).16 Ilícito tributário. 16.1
Ilícito administrativo tributário. 16.2 Ilícito penal tributário. 16.3 Crimes contra a ordem
tributária. 16.4 Lei nº 8.137/1990 e suas alterações. 17 Jurisprudência dos tribunais superiores.
DIREITO URBANÍSTICO: 1 Constituição Federal. 1.1 Ordenamento Territorial. 1.2 Competências
Urbanísticas.1.3 Normas gerais. 1.4 Município. 1.5 Política Urbana. Plano diretor. Função social
da propriedade urbana.1.6 Lei nº 12.587/2012 e suas alterações (Política Nacional de
Mobilidade Urbana). 2 Direito Urbanístico. Direito à Cidade. 2.1 Autonomia científica. 2.2
Princípios. 2.3 Direito de construir e Direito de Propriedade. 2.4 Justa distribuição dos benefícios
e ônus decorrentes do processo de urbanização. 2.5Poder de polícia urbanístico. 2.6 Ordenação.
Uso e ocupação solo urbano. 2.7 Licenças urbanísticas. 2.8Responsabilidade administrativa.
Infrações e Sanções administrativas. 2.9 Responsabilidade civil e penal.3 Direito à moradia. 3.1
Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 3 .2 Direito registral imobiliário. 4Parcelamento do solo
urbano. 4.1 Lei nº 6.766/1979 e suas alterações. 4.2 Regularização fundiária urbanística. 4.3 Área
de Preservação Permanente ‐ APP urbana. 5 Estatuto da Cidade. 5.1 Norma geral.5.2 Objetivos.
5.3 Diretrizes. 5.4 Instrumentos. 5.5 Gestão Democrática das Cidades. 5.6 Normas gerais para a
elaboração do Plano Diretor. 5.7 Disposições Gerais. 6 Concessão urbanística. 6.1 Conceito. 6.2
Natureza jurídica. 6 .3 Disciplina. 7Desapropriação. 7.1 Conceito. 7 .2 Aplicações. 7.3 Justa
indenização. 7.4 Recuperação das mais‐valias urbanísticas. 7.5 Processo. Procedimento. Judicial
e administrativo. 8 Proteção do Patrimônio Cultural. 8.1Instrumentos de tutela de bens culturais
materiais e imateriais. 8.2 Competências. 8.3 Tombamento. 8.4Registro. 8.5 Desenvolvimento
urbano e proteção do patrimônio cultural. 8.6 Função social da propriedade pública. 9 Tutela da
Ordem Jurídico‐ Urbanística. 9.1 Ação civil pública. 9.2 Ação popular. 9.3 Ações reais.9.4 Ações
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possessórias. 9.5 Mecanismos extrajudiciais de conflito. 9.6 Termo de Compromisso. 9.7 Termo
de Ajustamento de Conduta. 9.8 Audiências públicas. 10 Jurisprudência dos tribunais superiores.
Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Estado do Maranhão e do
Município de Fernando Falcão.
CONTADOR: Noções Conceituais Básicas de Contabilidade Pública (conceito; princípios
contábeis aplicados ao setor público; campo de aplicação; sistemas de contabilização e regimes
contábeis; prática de escrituração sintética); Orçamento Público (definição e princípios
orçamentários; receita orçamentária; despesa orçamentária; fonte / destinação de recursos;
classificação de receita e despesa; alterações durante a execução); Instrumentos de
Planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual);
Patrimônio Público (conceito; composição do patrimônio público; variações patrimoniais
qualitativas e quantificativas; resultado patrimonial; mensuração de ativos e passivos;
provisões; ativo imobilizado; ativo intangível; reavaliação e redução ao valor recuperável
(impairment); depreciação, amortização e exaustão; inventário; sistema de custos); Créditos
Adicionais (conceito; classificação; requisitos para a abertura de créditos e vigência);
Adiantamento (conceito; características; finalidades; concessão e controle); Demonstrações
Contábeis aplicadas ao Setor Público (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;
Demonstrações das Variações Patrimoniais; Devedores Diversos; Dívida Flutuante;
Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; Notas Explicativas
e análise da consistência das demonstrações contábeis; Consolidação de Balanços); Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público (plano de contas; aspectos gerais do plano de contas aplicado
ao setor público; mecanismo das partidas dobradas na contabilidade pública; sistema e registro
contábil; estrutura do plano de contas aplicado ao setor público; relação e atributos das contas
contábeis); Procedimentos contábeis específicos (FUNDEB; Fundo Municipal de Saúde; Parcerias
Público‐Privadas (PPP); Operações de crédito; Regime Próprio de Previdência Social e Dívida
Ativa); Prestação de Contas Anual (elaboração, emissão e análise das prestações de contas;
penalidades ao contador e administrador público); Licitação (conceitos, princípios, fases,
modalidades, limites, dispensas, contratos e sanções); Operacionalização do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB; Controle Interno e Externo (conceitos; atribuições; rotinas de
procedimentos; responsabilidades; tomada de contas especiais); Transparência na gestão fiscal
(publicação e divulgação em tempo real das receitas e despesas, bem como das demonstrações
contábeis na internet e em meio físico; realização de audiências públicas); Lei Federal nº 4.320
de 17/03/1964 (normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios); Normas da Secretaria do Tesouro
Nacional, relativas à Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Noções de direito administrativo
público (administração direta, indireta e fundacional; contrato administrativo; serviços públicos;
bens públicos; servidores públicos); Noções de direito constitucional (dos direitos e garantias
fundamentais (art. 5º a art. 7º); dos municípios (arts. 29 a 31); da administração pública (arts.
37 a 41); da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70 a 75); Dos Impostos dos
Municípios (arts. 156 a 162); Das Finanças Públicas (arts. 163 a 169); Da Saúde (arts. 196 a 200);
Da Assistência Social (arts. 203 e 204); Da Educação (arts. 205 a 214); Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias (arts. 35 e 60)); Resolução n.º 803 de 10/10/1996 e alterações
posteriores, que aprova o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC;Aspectos
econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Estado do Maranhão e do Município
de Fernando Falcão.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 01. Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre práticas
culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão,
cana‐de‐açúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical, milho, feijão, amendoim, soja, arroz,
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mandioca, etc.. 02. Extensão Rural: Conceitos; Linhas de extensão rural; Elementos essenciais
de diagnóstico para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias
hidrográficas; Noções de comunicação rural. 03. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura
e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: gênese, classificação,
capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola;
Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. 04. Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação,
classificação do crédito rural; Seguro Rural: Cultura segurada, sistema indenizatório, taxas de
prêmio e perícias. 05. Produção, preparo e conservação de sementes e mudas: Conceitos de
sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e
certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa. 06. Produção Animal: Bovinocultura
de corte e leite; Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem. 07. Horticultura. 08
Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando
Falcão‐MA.
ENFERMEIRO: Enfermagem Básica: avaliação dos sinais vitais. Sinais e sintomas de disfunções
dos sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, renal, metabólico e
endócrino. Controle da Infecção hospitalar. Exames complementares dos sistemas orgânicos.
Métodos e técnicas de esterilização. Medidas de biossegurança. Atendimento às necessidades
fisiológicas dos clientes. Processo de cicatrização de feridas. Curativos; Hemoterapia. Processo
de enfermagem. Exame físico. Administração e cálculo de medicação. Saúde da Criança:
cuidados de enfermagem, imediatos e mediatos, ao RN a termo, pré‐termo e pós‐termo.
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente. Promoção do
aleitamento materno. Imunização conforme o PNI. Eventos adversos pós‐vacinal. Desnutrição.
Desidratação. Gastroenterites. Doenças dermatológicas. Infecções respiratórias agudas e
crônicas. Violência e drogas na adolescência. Alimentação infantil. Saúde da Mulher:
Anticoncepção. Consulta de enfermagem à mulher. Propedêutica da gravidez. Assistência de
enfermagem ao pré‐natal de baixo e médio risco. Complicações do período gestacional.
Puerpério normal e patológico. Saúde do Adulto, Homem e do Idoso: Cuidados de enfermagem
em relação à hipertensão arterial e diabetes mellitus. Cuidados de enfermagem nas afecções
cardiovasculares, pulmonares, renais, gastrointestinais, metabólicas, endócrinas e
osteoarticulares. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Processo do
envelhecimento. Promoção do envelhecimento saudável. Assistência de enfermagem ao
paciente oncológico. Ações de enfermagem em situações de emergência. Saúde Pública:
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Política Nacional de Humanização. Atenção
básica e seus princípios. Vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária. Doenças emergentes e
reemergentes (tuberculose, hanseníase influenza A, leishmaniose visceral e dengue) Doenças
infectocontagiosas. DST’s. Visita domiciliária. Violência intrafamiliar. Administração: avaliação
para melhoria da qualidade da estratégia saúde da família. Liderança em enfermagem.
Gerenciamento do serviço de enfermagem. Relações interpessoais no ambiente de trabalho.
Divisão de trabalho na enfermagem. Saúde Mental: as ações de saúde mental na atenção básica
organizadas por meio dos NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Drogas lícitas e ilícitas.
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: atribuições e objetivos. Modalidades terapêuticas.
Doentologia e Legislação de Enfermagem: Lei do exercício profissional de enfermagem. Código
de Ética dos profissionais de enfermagem. Processo Ético, Transgressões e Penalidades.
Entidades de Classe. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Estado
do Maranhão e do Município de Fernando Falcão.
CIRURGIÃO DENTISTA: Conceitos e generalidades sobre terapêutica e à estética da boca e
anexos; Noções sobre produtos e concentrações de produtos utilizados no tratamento de água
potável; Diagnóstico, terapia e prevenção de: Estomatite Herpética primária, Fratura de raiz,
Abcesso periapical agudo, Alveolite e Cárie de mamadeira; Uso, manutenção de equipamento e
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material; Medidas de higiene para redução de cárie dental em nível coletivo; Prevenção – nível
ambulatorial e coletivo; Ondontopediatria; Terapêutica; Urgências odontológicas; Normas
preconizadas pela vigilância sanitária; Dentística; Periodontia; Anatomia Bucal; Pequenas
cirurgias ‐ exodontias; Biossegurança. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e
culturais do Estado do Maranhão e do Município de Fernando Falcão.
FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação,
objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel nos serviços de saúde. Modelos
alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de avaliação de fisioterapia:
semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica
e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós‐natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônico‐
degenerativas e as condições de vida). Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e
as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato‐Ortopedia. Fisioterapia em Neurologia e
Neuropediatria. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas.
Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em
Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional:
conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Aspectos
históricos, econômicos, sociais, culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
FARMACÊUTICO‐BIOQUÍMICO: Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios
biológicos. Biossegurança. Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma,
orientação interpretativa dos resultados. Estudos das anemias e leucemias. Principais reações
sorológicas na rotina de imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação,
hemaglutinação, neutralização, precipitação, imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos,
técnicas e métodos de diagnóstico. Métodos para isolamento e identificação dos principais
agentes causadores de infecções, a partir de diversos materiais biológicos, dando ênfase aos
agentes bacterianos. Estudo dos protozoários e helmintos: diagnóstico, colheita e conservação
do material biológico, preparo de reativos e corantes. Métodos específicos que permitam o
diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, teciduais e sanguíneos e helmintos. Exame
físicoquímico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. Controle de qualidade em
análises clínicas. Introdução ao estudo da Farmacologia. Estudo dos processos de absorção,
distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. Vias de administração. Estudo da
concentração plasmática dos fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores
fisiológicos e patológicos que afetam a resposta farmacológica. Interação medicamentosa.
Assistência e Atenção Farmacêuticas: atuais conceitos e a realidade brasileira.
Farmacoepidemiologia: os indicadores de prescrição da OMS. Código de ética farmacêutica.
Organograma da categoria farmacêutica e entidades profissionais. Regulamentos, resoluções e
recomendações do Conselho Federal de Farmácia. Portarias do Ministério da Saúde à área
farmacêutica. Legislação sanitária. Aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais e
geográficos do município de Fernando Falcão.
NUTRICIONISTA: Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Pirâmide alimentar e
seus grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e
adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades,
função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. Particularização da dieta normal
para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos),
do pré‐escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos).
Dietoterapia: Princípios básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e
padronizações hospitalares. Nutrição Materno‐Infantil: Particularização da dieta normal por
estado fisiológico da gestante e da nutriz. Técnica Dietética: Condições sanitárias, composição e
classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré‐preparo,
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preparo e cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação
e controle de gêneros. Segurança alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais
e desnutrição proteico‐calórica. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle
sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Legislação
profissional e Código de Ética do Nutricionista. Aspectos históricos, econômicos, sociais,
culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
ASSISTENTE SOCIAL: A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes
ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço
Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico‐
metodológicas do Serviço Social pós‐reconceituação. O espaço sócio‐ocupacional do Serviço
social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as
demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG's. A instrumentalidade
como elemento da intervenção profissional. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas
exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos
e metodológicos do Serviço Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS
e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social/SUAS. Políticas
Sociais Públicas e Privadas. Ética em Serviço Social. A política social brasileira e os programas
sociais de transferência de renda na contemporaneidade: Bolsa Família, SCFV, Pro Jovem, Casa
da Família. Lei de Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993. Lei Orgânica da
Assistência Social ‐ Lei nº 8742/93. A Pesquisa e a Prática Profissional. O Serviço Social e a
Seguridade Social. ‐ O Serviço Social ‐ Assistência e Cidadania. ‐ Elaboração de Programas e
Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. ‐ Possibilidades e Limites da Prática do
Serviço Social em Empresas. ‐ A contribuição do Serviço Social no contexto de uma empresa
estatal: o Serviço Social e as áreas de Administração de RH. ‐ Fundamentos Históricos, Teórico‐
Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática Profissional. A questão da instrumentalidade na
profissão. ‐ A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A consolidação da LOAS e seus pressupostos
teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social/SUAS. Estatuto da Criança e do
Adolescente ‐ ECA/1990; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Política Nacional
do Idoso ‐ PNI/1994; Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com
Deficiência/ 1989. ‐ O CRAS ‐ Funções, Conceitos e Diretrizes. O CREAS ‐ Funções, Conceitos e
Diretrizes. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de
Fernando Falcão.
PSICÓLOGO: Avaliação psicológica: Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e
interpretação dos resultados. Técnicas de entrevista. Laudos, pareceres e relatórios
psicológicos. Estudo de caso. Teorias e técnicas psicoterápicas: Psicoterapia individual e grupal.
Abordagens teóricas: psicanálise (Freud e Lacan), sistêmica, cognitivo‐comportamental (Skinner
e Beck) e humanista‐existencial (Rogers e Perls). Setting terapêutico. Psicopatologia:
Transtornos de humor. Transtornos de personalidade. Transtornos relacionados ao uso e abuso
de álcool e de outras substâncias psicoativas. Transtornos de ansiedade. Transtornos do estresse
pós‐traumático. Transtornos depressivos. Transtornos alimentares (bulimia e anorexia).
Transtornos psicossomáticos. Transtornos somatoformes. Transtorno delirante. Transtorno
bipolar. Estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão). Psicologia da saúde: Prevenção
primária (universal, seletiva e indicada), secundária e terciária. Equipes interdisciplinares:
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Modelo biopsicossocial. Estilos de
enfrentamento. Teorias e manejos do estresse. Intervenção psicológica em problemas
específicos: Intervenção em crise. Intervenção em suicídio. Intervenção em depressão.
Intervenção em recaída de alcoolismo. Aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais e
geográficos do município de Fernando Falcão.
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ANALISTA EDUCACIONAL: Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de
outubro de 1988 ‐ Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. Lei Federal nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 ‐ Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei
Federal 11.494 de 20 de junho de 2007‐ Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 2013. Lei nº 13.005 de 25 de Junho 2014 ‐
Plano Nacional de Educação. Brasília, 2014. Base Nacional Comum Curricular 2017. Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 ‐ Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE/CEB
nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 ‐ Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 ‐ Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução
CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a Educação das relações Étnico‐
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana. Aspectos históricos,
econômicos, sociais, culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ‐1º AO 5º ANO: ALFABETIZAÇÃO ‐ Aspectos
conceituais e usos funcionais da escrita, psicogêneses da escrita, fatores psicossociais e
linguísticos na aquisição da leitura e da escrita, metodologias da alfabetização. O processo de
letramento. DIDÁTICA: Conceito e objeto; objetivos de Ensino; Conteúdo de Ensino;
Metodologia de Ensino e Avaliação; Plano e Planejamento. (Componentes do planejamento). O
Papel do Professor na sala de aula; O Processo Ensino‐ Aprendizagem; A Educação como Agente
de Mudança. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS E LEGAIS DO CURRÍCULO:
Parâmetros Curriculares Nacionais: Breve Histórico; Princípios e Fundamentos; A Proposta do
Ensino Fundamental levando‐se em consideração: promoção, repetência e evasão. A
Organização da Escolaridade por Ciclo. Organização do Conhecimento escolar; Área e Temas
Transversais; Objetivos, Conteúdos e Avaliação; Autonomia e Diversidade; Interação e
Cooperação. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Administração escolar;
Fundamentos sociais e políticos; Natureza do trabalho pedagógico escolar; Relações
interpessoais na instituição educativa; Projeto pedagógico escolar. Plano de Desenvolvimento
Escolar‐PDE. Tendências atuais de gestão escolar. LEGISLAÇÃO DE ENSINO: Diretrizes,
Parâmetros, Medidas e Dispositivos Legais para a Educação ‐ Constituição Federal de 1988,
Capítulo III, Seção I – Da Educação, da Cultura e do Desporto; LDB 9.394/96 e seus dispositivos
legais complementares. CONHECIMENTOS SOCIAIS: As Regiões Brasileiras ‐ Aspectos físicos,
econômicos e humanos da Região Nordeste; Conhecimentos Básicos de Geografia e História do
Maranhão. História do Brasil, da Proclamação da República até os dias atuais. O homem e o meio
ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental. Aspectos econômicos, sociais,
históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando Falcão. MATEMÁTICA: Números
naturais, inteiros e racionais: operações fundamentais e resolução de problemas que envolvam
as quatro operações; Frações numéricas. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos
e culturais do Município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS – 6º AO 9º ANO: 1. Concepções de língua‐linguagem como discurso
e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado,
enunciação, texto, gêneros discursivos; 2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e
ensino de língua, particularidades do texto oral; 3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor,
diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências,
literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário; 4. Escrita: produção de texto
na escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, fatores linguísticos
e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de textos; 5. Análise
Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise‐reflexão da língua(gem),
os efeitos do sentido provocados pelos elementos linguísticos, a norma padrão e as outras
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variedades linguísticas. 6. Linguagem oral e linguagem escrita: ‐Relações entre fala e escrita:
perspectiva não dicotômica. – Relações de independência, de dependência e de
interdependência; 7. O ensino de leitura e compreensão de textos: ‐ Estratégias de leitura.
Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando
Falcão.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 6º AO 9º ANO: PNC’s de Matemática. CONJUNTOS
NUMÉRICOS: Números naturais, números inteiros, números racionais, números reais;
MATEMÁTICA COMERCIAL: Razão, proporção, médias, grandezas proporcionais, regra de três
simples e composta, juros, porcentagem, câmbio; CÁLCULO ALGÉBRICO: Polinômios e
operações, produtos notáveis, fatoração, operações com frações algébricas, equações e
inequações do 1º grau, sistema de equações do 1º grau, equações do 2º grau; GEOMETRIA
PLANA: Ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta, polígonos, ângulo, triângulo,
quadrilátero, circunferência e círculo, segmentos proporcionais, Teorema de Tales, Teorema de
bissetrizes, semelhança de triângulos, relações métricas nos triângulos, aplicação do Teorema
de Pitágoras; DETERMINANTES E MATRIZES. SISTEMAS LINEARES: Discussão e resolução de
sistema, aplicação da Regra de Cramer, ordens usando Sarrus e Laplace; GEOMETRIA ESPACIAL:
Estudo de figuras sólidas; GEOMETRIA ANALÍTICA: Estudo da reta, da circunferência e das
cônicas; TRIGONOMETRIA: Estudo do Ciclo Trigonométrico, funções trigonométricas, relações e
identidades; PROGRESSÕES: Estudo de P. A. e P.G.; LOGARÍTIMOS: Propriedades e operações,
equações: FUNÇÃO EXPONENCIAL: propriedades e equações; FUNÇÃO MODULAR: Propriedades
e equações; ANÁLISE COMBINATÓRIA: Problemas envolvendo arranjos, combinações e
permutações. POLINÔMIOS. NÚMEROS COMPLEXOS. LÓGICA E RACIOCÍNIO. Aspectos
econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DE HISTÓRIA – 6º AO 9º ANO: Aspectos metodológicos do ensino da História; A
História como conhecimento humano HISTÓRIA GERAL: A economia da Antiguidade Oriental:
aspectos econômicos, políticos, sociais e culturas das civilizações orientais. As civilizações da
Antiguidade Clássica. A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas
consequências, a economia e a sociedade feudal; o papel da Igreja; as civilizações bizantina e
mulçumana. A decadência do feudalismo. O renascimento e suas manifestações nas artes e nas
ciências; a ilustração; as reformas religiosas. A expansão marítimo‐comercial e a posse da
América pelos europeus. A ação colonizadora das nações europeias. A formação do Estado
Moderno e o Absolutismo. Os fundamentos do Iluminismo e as Revoluções burguesas na
Inglaterra e na França. As etapas da Revolução Francesa e o governo de Napoleão Bonaparte. O
processo de independência das colônias europeias da América. Os problemas enfrentados pelas
nações americanas no século XIX. A guerra de Sucessão. Os avanços da Ciência e da Tecnologia
e a Revolução Industrial; consequências sociais e políticas. A concordância imperialista, a
questão do nacionalismo e na Guerra de 1914‐1918. As ideias socialistas e a Revolução de 1917
na Rússia. O fascismo, o nazismo e a Segunda guerra Mundial. A descolonização da África e da
Ásia. A revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão. A revolução Cubana e os movimentos
libertadores da América. A globalização e as teorias econômicas e sociais. Conflitos e
contradições no século XX – A nova ordem mundial. HISTÓRIA DO BRASIL: Formação do aspecto
social brasileiro; formação da sociedade brasileira. Brasil colônia: a monarquia portuguesa, a
expansão marítima portuguesa, expansão e ocupação territorial, as rebeliões nativistas,
movimentos de emancipação política. Independência e Brasil Império: o período joanino e a
independência do Brasil, o Primeiro Reinado, a Regência, a consolidação, apogeu e declínio do
Segundo Reinado. Brasil República: a República da Espada, a República Velha e suas
características, a evolução política da República Oligárquica, A crise da República Velha e a
revolução de 1930, o Estado Novo, o governo Dutra, A ascensão, o apogeu e o fim da República
Militar, a Nova República. Desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do
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mundo atual. Conflitos políticos e étnico‐religiosos no mundo contemporâneo. Aspectos
econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 6º AO 9º ANO:1. A evolução do pensamento geográfico e os
novos paradigmas de ciência; 2. As fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e
da economia na geografia: Os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas
relações com a sociedade; 3. Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço,
sociedade, região, território; 4. Geopolítica da globalização: organismos internacionais,
comércio internacional e desigualdades; 5. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia:
os novos recursos didáticos; 6. As diferentes propostas curriculares e o livro didático na
geografia; 7. Ensino e pesquisa em geografia; 8. Alfabetização e linguagem cartográfica; 9. A
cartografia nos diversos níveis de ensino; 10. Orientação, localização e representação da terra;
11. A divisão política, administrativa e o planejamento do território brasileiro; 12. A divisão do
espaço brasileiro segundo o IBGE; 13. As regiões geoeconômicas brasileiras; 14. Principais
características econômicas e sociais dos territórios de desenvolvimento, das mesorregiões e das
microrregiões do Maranhão; a diversidade sociocultural do Maranhão; 15. Conceitos
demográficos fundamentais; 16. Crescimento populacional; 17. Teorias demográficas e
desenvolvimento socioeconômico; 18. Distribuição geográfica da população; 19. Estrutura da
população; 20. Migrações populacionais; 21. O processo de industrialização e a urbanização
brasileira e as consequências ambientais; 22. Relação cidade e campo; 23. A geografia agrária e
as transformações territoriais no campo brasileiro; 24. Agricultura e meio ambiente; 25. Brasil,
território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial
e o Brasil no contexto regional; 26. Organizações e blocos econômicos; 27. Conflitos, problemas
e propostas do mundo atual; 28. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia)
numa perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento global; 29. Conservação,
preservação e degradação ambiental no Brasil; 30. Políticas públicas e gestão ambiental no
Brasil. 31. Representações e práticas sociais em educação ambiental; 32. Espaço e turismo no
ensino da geografia. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do
Município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º AO 9º ANO: Fundamentos da Educação Física: aspectos
sócio‐filosóficos e históricos. Metodologia de Ensino de Educação Física. PCN’s da Educação
Física: objetivos gerais da Educação Física para a educação básica, princípios norteadores do
ensino da Educação Física, Os temas transversais, os conteúdos de Educação Física para a
educação básica. Didática da Educação Física Escolar. Os conteúdos da Educação Física Escolar:
os jogos, lutas, danças, ginástica, esporte. Educação Física na Infância: ensino e cultura corporal
de movimento. Objetivos da Educação Física na escola. Avaliação em Educação Física na escola.
Jogos e brincadeiras. Comportamento motor. Aprendizagem motora. Histórico e evolução da
dança: técnicas do movimento corporal aplicado à dança, práticas coreográficas escolares.
Motricidade humana. Caracterização pedagógica da área de Educação Física: tendências e
abordagens pedagógicas da Educação Física Escolar. A Educação Física e inclusão social na
escola. Cineantropometria. Treinamento desportivo: princípios científicos, qualidades físicas do
desporto e periodização do treinamento. Metodologia da pesquisa em Educação Física. O Lazer
e recreação como objetivo de Educação. Os desportos: origem e evolução histórica, técnicas
pedagógicas dos fundamentos, técnicas e táticas do processo ensino‐aprendizagem dos
fundamentos, jogos e estratégias pedagógicas. Planejamento de ensino de Educação Física.
Higiene aplicada à Educação Física. Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e
culturais do Município de Fernando Falcão.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: Didática: concepções e objeto de estudo. Didática nas
tendências pedagógicas. O papel da didática na formação do professor. Processo deensino e
aprendizagem: planejamento didático e seus componentes. Currículo e avaliação da
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aprendizagem. FUNDAMENTOS LEGAIS ETEÓRICOS DA EDUCAÇÃO ‐ A educação como direito
constitucional. Princípios filosóficos da educação escolar brasileira. Lei Nº 9.394/96(Diretrizes e
Bases da Educação Nacional). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Lei Nº 10.172/01(Plano Nacional de Educação‐PNE). Lei Nº 11.494/07 (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dosProfissionais da
Educação‐FUNDEB). LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente; e suas alterações,especificamente os artigos: 1º ao 6º, 15 ao 18 e 53 ao 59; 60 ao
69; 208; 232 e 245; Lei nº 10.098/94 ‐ Estabelece normas gerais ecritérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outrasprovidências Lei nº 7.853/89 ‐ CORDE ‐ Apoio às pessoas portadoras de deficiência
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃOCNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais
para atendimento educacional especializado na educação básica modalidadeeducação especial;
Resolução CNE/CEB nº 02/01 ‐ Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
EducaçãoBásica.Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva.Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de
Fernando Falcão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS – NÍVEL MÉDIO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:A concepção de Educação Infantil, da infância e do cuidar.
Pensadores da Educação e teorias da Aprendizagem. Psicomotricidade, aprendizagem e
desenvolvimento Infantil. A construção do raciocínio matemático. Pensamento e Linguagem. O
trabalho com Língua Portuguesa e Matemática no cotidiano infantil. A ludicidade, o jogo, a
brincadeira de faz‐de‐conta, lugar do simbolismo, da representação e do imaginário. O brincar
e o brinquedo. Musicalização. Histórias infantis em sala de aula. O processo educativo em
Creche. A organização do tempo e dos espaços na educação infantil. Formas de organização dos
conteúdos; os projetos de trabalho. Currículo e Avaliação. As relações interativas em sala de
aula. A arte na construção do desenvolvimento Infantil. Ação Educativa na Educação Infantil. O
vínculo afetivo. Educação Inclusiva. Ética Pedagógica. Atividades diárias na construção de
hábitos saudáveis. Cuidados essenciais: alimentação, repouso, higiene e proteção. Noções de
puericultura. Sinais e sintomas de doenças. Acidentes e Primeiros socorros; Aspectos
econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando Falcão.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais,
padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos,
pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação,
classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos,
organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Administração de material:
aquisição, cadastros, registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento,
transporte, reposição, segurança. Noções de Direito Administrativo: Atos Administrativos:
conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação; Contratos Administrativos; Servidor
Público. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União ‐ Lei nº 8.112/90. Processo
Administrativo na Administração Pública Federal ‐ Lei n.º 9.784/99 e suas alterações.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art.37 a 41 / 205 a 214. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei da Transparência. Estatuto das Licitações e Contratos. Lei do Pregão.
Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. Conceitos relacionados à Internet.
Navegadores. Correio eletrônico. Conceitos e funções de aplicativos de editores de texto,
planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. Aspectos históricos,
econômicos, sociais, culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração da
altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos
(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e
cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração
de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico‐cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético: Preparo,
acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de
emergência; parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências, ortopédicas: Vias de
transmissão profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e
parasitárias. Enfermagem materno‐infantil: Assistência à gestante no período pré‐natal, pré‐
parto, parto e 31 puerpérios: Complicações obstétricas: Recém‐nascido normal e patológico;
Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; doenças da Primeira Infância.
Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde –doença; Imunizações; Vigilância
epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso.
Aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais e geográficos do município de Fernando
Falcão.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA:1 Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde nº 453, de 1 de junho de 1998. 2 Normas de radioproteção. 3 Fundamentos de dosimetria
e radiobiologia. 4 Efeitos biológicos das radiações. 5 Operação de equipamentos em radiologia.
6 Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora
de filmes. 7 Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em
radiologia. 8 Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 8.1 Bases físicas e
tecnológicas aplicadas a ressonância magnética. 8.2 Protocolos de exames em tomografia
computadorizada e ressonância magnética. 9 Bases físicas e tecnológicas aplicadas a medicina
nuclear. 9.1 Protocolos de exames de medicina nuclear. 9.2 Normas de radioproteção aplicadas
à medicina nuclear. 10 Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11
Processamento de imagens digitais. 11.1 Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2
Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. 11.3 Equipamentos
utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4 Técnicas de trabalho na produção de
imagens digitais. 11.5 Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12
Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 13 Princípios gerais de segurança no trabalho.
13.1 Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 13.2 Princípios de ergonomia no trabalho.
13.3 Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 14. Aspectos históricos,
econômicos, sociais, culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LOCAIS – NÍVEL FUNDAMENTAL
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS: Noções Básicas de conservação de utensílios e
materiais, faxinas, organização produtos de higiene e limpeza (dosagens, formas de utilização,
indicações e usos). Meio Ambiente e Coleta Seletiva de Lixo.Noções de Higiene e saúde. Noções
de Higienização (dependências, equipamentos, materiais e utensílios). Utilização e manuseio
dos eletrodomésticos. Da merenda escolar: preparação dos alimentos; o gás de cozinha;
utilização e manuseio dos eletrodomésticos; elaboração dos pratos; estocagem dos alimentos;
controle de estoque; melhor aproveitamento de alimentos; conservação e validade dos
alimentos; cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas,
doces e tortas, carnes, pescado, laticínios. Relacionamento interpessoal. Segurança no trabalho.
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Varrição de superfícies diversas. Formas de Tratamento. Noções de segurança. Equipamentos
de Segurança (E.P.I. e E.P.C.).Noções de Hierarquia. Aspectos históricos, econômicos, sociais,
culturais e geográficos do município de Fernando Falcão.
MOTORISTA D, MOTORISTA AB e OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Primeiros Socorros.
Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções de trânsito;
noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços básicos
de manutenção; equipamentos de proteção; leis e sinais de trânsito, Segurança no transporte
de crianças. Manual de Formação de Condutores Veicular. Lei nº 9.503 de 23/09/1997 que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Proteção ao meio ambiente: Utilização
de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Aspectos econômicos, sociais,
históricos, geográficos e culturais do Município de Fernando Falcão.

