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Concurso Público
N.º 01/2016
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
1 – Nível Ensino Fundamental Completo
Nível Alfabetizado: (Somente para o cargo de Ajudante Geral)
Língua
Total de
Portugues Matemática
Atualidades
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e Singular; Aumentativo e
Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e
exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos; Significado das palavras; Letras
maiúsculas/minúsculas.
II – MATEMÁTICA
Matemática: As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; adição, subtração,
multiplicação, noções de pesos e medidas.
III – ATUALIDADES

Fatos, acontecimentos e informações atuais sobre a sociedade brasileira; panorama da política
nacional e internacional; meio ambiente e sociedade; descobertas e inovações científicas na
sociedade e seus impactos na sociedade atual.
Nível de Ensino Fundamental: Agente Comunitário de Saúde
Língua
Conhecimentos
Total de
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino
Fundamental.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
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Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Fundamental.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Estatuto da Criança e do Adolescente – artigos 7º a 14, 19 a 32, 86 a 89; Normas e Diretrizes do Programa
de Saúde da Família – P.S.F; Aleitamento Materno; Calendário de Vacinação: criança, adulto e Gestante;
Carta dos direitos dos usuários da saúde; Cuidados com a alimentação; Manual completo: "Direitos sexuais,
direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais" - Ministério da Saúde; Diretrizes Operacionais do
P.A.C.S.; Educação permanente; Entrevistas; Pesquisas e Coleta de dados; Estatuto do Idoso – Lei 10.741
de 1 de outubro de 2003; Estrutura Familiar, Relacionamento familiar; Lei 11.350 de 05/10/2006; Lei 8.142
de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS;
Meio ambiente; Noções de Hipertensão Arterial, Hanseníase, Diabetes e Tuberculose; Normas e Diretrizes
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Organização da demanda e Organização dos
métodos e da rotina de trabalho; Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002 - Atividades do ACS á
orientação às famílias e á comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas; Prevenção e
Controle das DST/AIDS na comunidade; SUS - Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do
Programa Saúde da Família” – Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas Domiciliares; Como
proceder em casos de doenças contagiosas; Planejamento local de atividades; Portaria nº 648/GM de 28 de
março de 2006.

Nível de Ensino Fundamental: Agente de Combate às Endemias
Língua
Conhecimentos
Total de
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino
Fundamental.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Fundamental.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
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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; Atividades de Vigilância Entomológica:
controle do vetor – pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de
armadilhas, bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, 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.: Bilogia e hábitos do vetor (Lutzomya longipalpis –
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.

Nível de Ensino Fundamental: Auxiliar de Consultório Dentário
Língua
Conhecimentos
Total de
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino
Fundamental.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Fundamental.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Ergonomia em Odontologia. Equipamentos Odontológicos: conservação e manutenção. Técnicas de
Instrumentação em odontologia. Política Nacional de Atenção Básica: princípios gerais, características do
processo de trabalho, atribuições dos profissionais. Processo saúde-doença bucal: características, aspectos
epidemiológicos e prevenção dos principais agravos em saúde bucal. Princípios de Biossegurança:
segurança no trabalho; prevenção e controle de incêndios; controle de infecção na prática odontológica.
Ações de promoção de saúde a nível individual e coletivo (Instruções básicas de higiene bucal: escovação,
uso do fio dental, controle e remoção da placa bacteriana e uso do flúor).Uso de fluoretos no Brasil.
Anatomia e Fisiologia da Cavidade Bucal. Materiais, medicamentos e instrumental odontológico (preparo,
manipulação, acondicionamento, transporte e descarte).
Bibliografias Sugeridas:
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS.
Guia curricular para formação de técnico em higiene dental para atuar na Rede Básica do SUS. Área
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Curricular I (18, 28, 38 e 48 Unidades): Participando do Processo de Recuperação da Saúde Bucal. Brasília,
Ministério da Saúde, 1994.

2 – Nível Ensino Superior Completo
Nível de Ensino Superior : Advogado
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Regra de três simples
e composta. Porcentagem e Juros simples. Descontos e acréscimos sucessivos. Geometria plana: cálculo
do perímetro e área de triângulos e quadriláteros. Raciocínio lógico: Problemas, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ADVOGADO
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. Conceito, objeto e elementos. Supremacia da Constituição.
Tipos de Constituição. Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. 2 Princípios
Constitucionais: validade, eficácia e aplicação. 3 Normas Constitucionais: classificação e aplicabilidade.
Normas constitucionais e inconstitucionais. Interpretação da norma constitucional. 4 Dos direitos e garantias
fundamentais. Direitos e deveres individuais, difusos e coletivos. Tutela constitucional das liberdades:
habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e ação
popular. Dos direitos sociais. 5 Constituição e Processo: direitos e garantias fundamentais de natureza
processual. 6 Da Administração Pública. Estruturas básicas. Servidores Públicos. Princípios constitucionais.
7 Princípio da separação dos Poderes. 8 Poder Legislativo. Organização. Atribuições. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Competências. Processo legislativo. 9 Poder Executivo. Presidencialismo e
Parlamentarismo. Ministros de Estado. Presidente da República: poder regulamentar. Medidas Provisórias.
União. Competências. Bens da União. Estado-Membro. Competência. Autonomia. Distrito Federal.
Territórios Federais. Municípios. Competência. Regiões Metropolitanas. 10 Poder Judiciário. Organização.
Órgãos. Competência. Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do
Trabalho. Justiça Federal. Justiça Estadual. Justiça do Trabalho. 11Controle de constitucionalidade das leis:
conceito, espécies, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e argüição
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de descumprimento de preceito fundamental. Controle difuso. Efeitos da declaração de constitucionalidade
das leis. 12 Das Finanças Públicas: normas gerais; dos orçamentos. Execução contra a Fazenda Pública.
13 Da Ordem Econômica e Financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Atividade econômica
do Estado. Propriedade na Ordem Econômica. Regime constitucional da propriedade: função sócioambiental. Sistema Financeiro Nacional. 14 Ordem social. Seguridade social. Meio Ambiente. Da família, da
Criança, do Adolescente, do Idoso, dos Índios. 15 Federação brasileira. Características, discriminação de
competência na Constituição de 1988. 16 Advocacia-Geral da União, representação judicial e consultoria
jurídica dos Estados e do Distrito Federal. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Princípios informativos da
Administração Pública. 2 Ato administrativo: conceito, classificação, requisitos e revogação. Atos
administrativos vinculados e discricionários. O mérito do ato administrativo. 3 Vícios do ato administrativo.
Atos administrativos nulos e anuláveis. Teoria dos motivos determinantes. 4 Administração direta e indireta.
Autarquia. Sociedade de economia mista Empresa pública. Fundação pública. Agências reguladoras e
executivas. 5 Poderes da Administração: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Poder de polícia:
conceito. Polícia judiciária e polícia administrativa. As liberdades públicas e o poder de polícia. 6
Responsabilidade civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa. Responsabilidade por ato do
servidor e por ato judicial. Ação regressiva. 7 Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos:
limites, privilégios da administração e meios de controle. 8 Bens públicos. Imprescritibilidade e
impenhorabilidade. 9 gentes públicos. Servidor público e funcionário público. Direito de sindicalização e
direito de greve do servidor público. Natureza jurídica da relação de emprego público. Agentes políticos. 10
Improbidade administrativa. 11 Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão.
Ajustamento de conduta. 12 Serviço público: conceito, caracteres jurídicos, classificação e garantias. 13
Licitação e contratos administrativos. DIREITO DO TRABALHO: 1 Direito do Trabalho: conceito,
características, divisão, natureza, funções, autonomia. 2 Fundamentos e formação histórica. Tendências
atuais do Direito do Trabalho. Flexibilização e Desregulamentação. 3 Fontes formais do Direito do Trabalho.
Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e suas soluções. 4 Hermenêutica: interpretação, integração e
aplicação do Direito do Trabalho. Métodos básicos de exegese. O papel da eqüidade. Eficácia das normas
trabalhistas no tempo e no espaço. Revogação. Irretroatividade. Direito adquirido. 5 Princípios do Direito do
Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do Trabalho. Distinção entre princípio e norma. 6 Renúncia e
transação no Direito do Trabalho. Comissões de conciliação prévia. 7 Relação de trabalho e relação de
emprego. Estrutura da relação empregatícia: elementos e natureza jurídica. 8 Empregado: conceito,
caracterização. 9 Empregador: conceito, caracterização. Empresa e estabelecimento. Grupo econômico.
Sucessão de empregadores. 10 Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Entes
estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. 11Contrato de emprego: denominação,
conceito, classificação, caracterização. Trabalho voluntário. Morfologia do contrato. Elementos integrantes:
essenciais, naturais, acidentais. 12 Modalidades de contratos de emprego. Tipos de contrato a termo.
Contrato de experiência e período de experiência. Contrato de emprego e contratos afins. 13 Formas de
invalidade do contrato de emprego. Nulidades: total e parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da
declaração de nulidade. 14 Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações das partes.
Indenizações por dano moral e material. Os poderes do empregador no contrato de emprego: diretivo,
regulamentar, fiscalizador e disciplinar. 15 Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de
trabalho e horário de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de
horas. Banco de horas. Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras. 16 Repousos.
Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados. Remuneração simples e dobrada.
Remuneração simples e dobrada. Descanso anual: férias. 17 Remuneração e salário: conceito, distinções.
Características e classificação do salário. Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais.
Gratificação. Comissões. 13º salário. Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e
utilidades não-salariais. 18 Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. 19 Equiparação
salarial. O princípio da igualdade de salário. Desvio de função. 20 Alteração do contrato de emprego.
Alteração unilateral e bilateral. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de
remuneração. Jus variandi. 21 Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização,
distinções. 22 Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Rescisão unilateral: despedida de
empregado. Natureza jurídica da despedida. Limites. Rescisão unilateral: demissão do empregado.
Aposentadoria. Força maior. Factum principis. Morte. Resolução por inadimplemento das obrigações do
contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. Princípios. Espécies. 23 Obrigações decorrentes da
cessação do contrato de emprego. Indenização por tempo de serviço: conceito e fundamento jurídico.
Indenização nos casos de contrato a termo. Aviso prévio. Multa do art. 477 da CLT. Procedimentos e
direitos concernentes à cessação do contrato. Homologação. Quitação. Eficácia liberatória. 24 Estabilidade
e garantias provisórias de emprego: conceito, caracterização e distinções. Formas de estabilidade.
Homologação. Despedida do empregado estável. Efeitos da dispensa arbitrária ou sem justa causa:
readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias. Despedida obstativa. 25 O Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. 26 Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 27 Segurança e higiene do trabalho.
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Trabalho em circunstâncias agressora da saúde e segurança do empregado. Periculosidade e
insalubridade. A discriminação no contrato de trabalho. Trabalho noturno. DIREITO COLETIVO DO
TRABALHO: 1 Negociação coletiva. Função. Níveis de negociação. Instrumentos normativos negociados:
acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. A Administração Pública e a negociação coletiva. 2
Formas de solução dos conflitos coletivos de trabalho: Mediação, arbitragem e Poder Normativo da Justiça
do Trabalho. 3 A greve no direito brasileiro. A greve no âmbito da Administração Pública. DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO: 1 Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia.
Interpretação. Integração e eficácia. 2 Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcioamento,
jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos de jurisdição trabalhista.
Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. Atribuições. 3 O Ministério Público do Trabalho. Organização.
Competência. Atribuições. Lei Complementar nº 75/93. Inquérito civil público. 4 Competência da Justiça do
Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. Conflitos de competência. 5 Partes,
procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. Assistência judiciária. Justiça gratuita.
Jus postulandi. Mandato tácito. 6 Atos, termos e prazos processuais. Despesas processuais.
Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos processuais. Notificação. 7 Vícios do ato
processual. Espécies. Nulidades no processo do trabalho: extenão, princípios, argüição, declaração e
efeitos. Preclusão. 8 Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: procedimentos
comum e sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. 9 Audiência.
Arquivamento. Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções.
Contestação. Compensação. Reconvenção. 10 Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades,
oportunidades e meios. Interrogatórios. Confissão e conseqüências. Documentos. Oportunidade de juntada.
Incidente de falsidade. Perícia. Sistemática de realização de perícias. Testemunhas. Compromisso,
impedimentos e conseqüências. Ônus da prova no processo do trabalho. 11 Sentença nos dissídios
individuais. Honorários periciais e advocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes e
terceiros. INSS. 12 Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso
ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento e embargos de declaração. Recurso adesivo.
Pressupostos de admissibilidade. Juízos de admissibilidade e de mérito do recurso. 13 Recurso de revista.
Pressupostos de admissibilidade. Prequestionamento. Matéria de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade.
Recursos nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo. 14 Execução trabalhista. Execução provisória e
definitiva. Cara de sentença. Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Execução de quantia certa
contra devendo solvente. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação de
sentença. Mandado de citação. Penhora. 15 Embargos à execução, Exceção de préexecutividade.
Impugnação à sentença de liquidação. Embargos de terceiro. Fraude à execução. 16 Expropriação dos bens
do devedor. Arrematação. Adjudicação. Remição. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas
de pequeno valor. 17 Execução das contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. 18
Inquérito para apuração de falta grave. Conceito e denominação. Cabimento. Prazo. Julgamento do
inquérito. Natureza e efeitos da sentença. 19 Ações civis admissíveis no processo trabalhista: ação de
consignação em pagamento, ação de prestação de contas, mandado de segurança e ação monitória. Ação
anulatória: de sentença e de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 20 Ação civil pública.
Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação genérica e liquidação. Coisa julgada e
litispendência. 21 Dissídio coletivo. Conceito. Classificação. Competência. Instauração: prazo, legitimação e
procedimento. Sentença normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e revisão. Ação de
cumprimento. 22 Ação rescisória no processo do trabalho. Cabimento. Competência. Fundamentos de
admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para propositura. Início da contagem do prazo.
Procedimento e recurso. 23 Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do
Trabalho. 24 Procedimento de uniformização de jurisprudência. 25 Procedimento sumaríssimo. 26 Correição
parcial. Reclamação à instância superior. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Princípios fundamentais do
processo civil. 2 Jurisdição e competência: conceitos, formas, limites e modificações da competência. 3
Ação: conceito, classificação, espécies, natureza jurídica. Ação e pretensão. Condições da ação. 4
Processo: conceito e natureza jurídica. Relação jurídica e relação jurídica material. Objeto do processo:
mérito da causa. Processo e procedimento. Tipos de processo: processo de conhecimento, processo
cautelar e processo de execução. 5 Formação, suspensão e extinção do processo. Pressupostos
processuais. Ausência. Efeitos. Efetividade do processo. 6 Sujeitos da relação processual. Parte. Conceito.
Capacidade de ser parte e capacidade de estar em Juízo. Legitimação ordinária e extraordinária:
substituição processual. Procuradores. Ministério Público. O Juiz. Intervenção de terceiros. Assistência. 7
Atos processuais. Prazos. Despesas processuais. Honorários. 8 Petição inicial: requisitos e vícios. Pedido:
aspectos gerais, espécies, interpretação e alteração. Cumulação de pedidos. 9 Tutela inibitória e
antecipação de tutela. Tutela específica e antecipada das obrigações de fazer e não fazer. 10 Resposta do
réu: defesa direta e indireta. Contestação, exceção e objeção. Exceções processuais: incompetência,
impedimento e suspeição. Reconvenção. Revelia. Carência de ação. Litispendência. Conexão e continência
de causa. 11 Prova: conceito, objeto; prova de direito; prova ilícita. Prova testemunhal. Prova documental.
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Prova pericial.Ônus da prova: finalidade, princípios, disciplina. Iniciativa probatória do juiz. Prova
emprestada. Apreciação da prova: papel do juiz, sistemas. Indício e presunções. 12 Sentença: conceito,
classificação, requisitos e efeitos. Julgamento extra, ultra e citra petita. Coisa julgada. Limites e efeitos.
Coisa julgada e preclusão. Espécies de preclusão. 13 Recursos: princípios gerais, classificação, efeitos e
espécies. Pressupostos de admissibilidade. Recurso adesivo e reexame necessário. 14 Ação civil de
improbidade administrativa. 15 Incidente de uniformização de jurisprudência. 16 Processo de execução.
Classificação, princípios e espécies. Partes. Intervenção de terceiros. Liquidação: natureza jurídica e
modalidades. Títulos executivos extrajudiciais e judiciais. Responsabilidade patrimonial. Bens
impenhoráveis. Execução das obrigações de fazer e não fazer. Execução contra a Fazenda Pública. 17
Processo cautelar: disposições e princípios gerais. Liminares. O Poder Geral de Cautela. Sentença cautelar
e seus efeitos. Coisa julgada. Medidas cautelares específicas. 18 Ação rescisória. DIREITO CIVIL: 1 Da lei.
Eficácia espacial e temporal. Princípio da irretroatividade. Revogação, derrogação e ab-rogação. Direito
adquirido. 2 Das pessoas. Pessoas Naturais: personalidade e capacidade; modalidades, modificações e
direitos. Da ausência. Pessoas Jurídicas: espécies, personificação, direitos e obrigações. As fundações.
Grupos jurídicos não personificados. Despersonalização e responsabilidades. Domicílio e residência. 3 Dos
fatos jurídicos. Negócio e atos jurídicos. Definições, espécies, pressupostos de validade, prova, defeitos e
invalidades. Modalidades dos negócios jurídicos. Teoria das nulidades. Atos ilícitos. Boa-fé objetiva e
subjetiva. 4 Prescrição e decadência. 5 Dos bens e sua classificação. Do bem de família. 6 Das obrigações.
Conceito, modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula
penal. Do inadimplemento. Responsabilidade extracontratual. Teoria da imprevisão. 7 Dos contratos.
Disposições gerais. Da extinção dos contratos. Exceção do contrato não cumprido. Da resolução por
onerosidade excessiva. Das espécies de contrato. 8 Hierarquia, integração e interpretação da lei. Métodos
de interpretação. Analogia. Princípios Gerais de Direito. Eqüidade. 9 Da responsabilidade civil. DIREITO
TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO: 1 Fontes do Direito Tributário. Interpretação e integração das leis tributárias.
Vigência e aplicação das leis tributárias. Normas gerais de Direito Tributário. 2 Direito financeiro: conceito e
objeto. 3 Competência tributária. Obrigação tributária. Conflitos de competência tributária. Fato gerador.
Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. 4 Receitas públicas: conceito e classificação. Despesas
públicas: conceito e espécies. Interpretação das normas gerais do orçamento. Orçamento: Conceito.
Proposta orçamentária. Exercício financeiro. Restos a pagar. Fiscalização e controle da execução
orçamentária e financeira. O Tribunal de Contas no Brasil e suas atribuições. 5 Processo tributário
administrativo. Responsabilidade tributária. 6 Princípio da legalidade. Princípio da anterioridade. Princípios
da igualdade, da uniformidade e da capacidade contributiva. 7 Contribuições de Melhoria. Taxa. Imposto.
Contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. Empréstimo compulsório. Contribuições sociais. 8 Imunidade tributária recíproca.Imunidade
tributária recíproca: autarquias e empresas públicas. Imunidade tributária de partidos políticos e entidades
sindicais. Imunidade tributária de instituições de educação e de assistência social. Imunidade tributária de
livros, jornais, periódicos e de papel para impressão. Isenção e anistia. 9 Lançamento. Fiscalização
tributária. 10 Suspensão do crédito tributário. Matéria tributária em Juízo: execução fiscal, ação anulatória de
débito fiscal e mandado de segurança. 11 Extinção do crédito tributário: modalidades. Extinção do crédito
tributário: pagamento. Pagamento indevido. 12 Crédito público: conceito e classificação. 13 Fundos.
Instituição e funcionamento. Controle. 14 Repartição da receita tributária. Impostos dos Municípios. Tributo.
Prescrição. Decadência. 15 Preços públicos. Pedágio. 16 Imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza. Imposto sobre produtos industrializados. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços. Impostos sobre importação
e exportação. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. Imposto sobre operações financeiras.
Contribuição provisória sobre movimentação financeira. 17 Limitações ao poder de tributar decorrentes do
federalismo. Garantias e privilégios do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário:
preferências. Dívida ativa. Certidões negativas. 18 Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Complementando a referência bibliográfica, será cobrado o Novo Código de Processo Civil
Nível de Ensino Superior : Médico – Clínico Geral
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
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conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Regra de três simples
e composta. Porcentagem e Juros simples. Descontos e acréscimos sucessivos. Geometria plana: cálculo
do perímetro e área de triângulos e quadriláteros. Raciocínio lógico: Problemas, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – CLÍNICO GERAL
Será cobrado conhecimentos inerentes a formação de Clínico Geral

Nível de Ensino Superior : Médico Neurologista
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Regra de três simples
e composta. Porcentagem e Juros simples. Descontos e acréscimos sucessivos. Geometria plana: cálculo
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do perímetro e área de triângulos e quadriláteros. Raciocínio lógico: Problemas, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO NEUROLOGISTA
Será cobrado conhecimentos inerentes a formação de Médico Neurologista

Nível de Ensino Superior : Médico Oftalmologista
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Regra de três simples
e composta. Porcentagem e Juros simples. Descontos e acréscimos sucessivos. Geometria plana: cálculo
do perímetro e área de triângulos e quadriláteros. Raciocínio lógico: Problemas, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Será cobrado conhecimentos inerentes a formação de Médico Oftalmologista

Nível de Ensino Superior : Médico Psiquiatra
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Elementos da comunicação; Significação das palavras: sinônimos e antônimos; Fonologia: letra, fonema,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; divisão silábica; Acentuação tônica e gráfica (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico); Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico); Pontuação; Classes de palavras: substantivos e adjetivos – flexões de gênero, número e grau;
Verbos – regulares e auxiliares (ser, ter, haver, estar) – conjugação em todos os modos e tempos simples e
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formas nominais; Sintaxe: frase e oração; Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; Concordância
verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição, numeral, pronome, uso da
Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal. Números Naturais: Conceito. Operações com números naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada). Problemas de contagem. Expressões
numéricas com números naturais. Múltiplos e Divisores (Seqüências, divisor ou fator, fatoração, critérios de
divisibilidade, fatoração completa.). Números primos. Decomposição em fatores primos. MDC E MMC.
Problemas envolvendo números naturais. Números Fracionários: Representação e leitura. Comparação.
Frações equivalentes. Simplificação de frações. Número misto. Operações com números fracionários
(adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões numéricas com números fracionários. Problemas
envolvendo números fracionários. Números Decimais: Representação e leitura. Transformações.
Comparação. Operações com números decimais (adição, subtração, multiplicação, divisão). Expressões
numéricas com números decimais. Problemas envolvendo números decimais. Problemas envolvendo
sistema monetário brasileiro. Razões e proporções. Proporcionalidade. Porcentagem: Uso da porcentagem
no dia a dia. Unidades de Medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Perímetro e
área das principais figuras planas. Gráficos e tabelas para tratamento da informação, Regra de três simples
e composta. Porcentagem e Juros simples. Descontos e acréscimos sucessivos. Geometria plana: cálculo
do perímetro e área de triângulos e quadriláteros. Raciocínio lógico: Problemas, Raciocínio lógico,
respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA
Será cobrado conhecimentos inerentes a formação de Médico Psiquiatra

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Básica I
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. ED. BÁSICA – PEB I
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Processos de ensino e aprendizagem, relações entre educação, escola e sociedade.
Processos de ensino e aprendizagem, relações entre educação, escola e sociedade e Referenciais
Curriculares da Educação Infantil.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais e legislações vigentes.
Constituição Federal/88 – Arts. 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229, Lei Federal n.º 11.494/07 –
Fundeb e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino
Fundamental.
Reflexões sobre alfabetização, concepções de linguagem e escrita, pensamento e linguagem,
teorias sobre o desenvolvimento da linguagem, a formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na
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infância, interação social e moralidade, origem da escrita e apropriação pela criança, as relações entre
ensino e aprendizagem em sala de aula, a metodologia nas áreas do conhecimento, a importância dos jogos
na educação, a língua escrita numa perspectiva interacionista, a leitura infantil e a produção de textos,
planejamento e propostas pedagógicas, reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da liberdade, ação
educativa e violência, o diálogo como minimizador da violência, avaliação da aprendizagem, temas
transversais em educação, a construção do conhecimento na escola e planejamento de projetos didáticos.
Referências Bibliográficas dos Conhecimentos Pedagógicos
- Piaget para a educação pré-escolar - Constance Kamii Rheta Devries - Editora Artes Médicas;
- Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional - Paulo Nathanael P. de Souza, Editora - Livraria Pioneira
SP;
- Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar;
- Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil – Publicação do MEC – 1998;
- Pré Escola, tempo de educar - Maria Lucia Thiessen, Ana Rosa Beal, Editora Ática;
- Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Extra Publishing Comf. Ltda;
- Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant'Anna - Editora Vozes;
- Piaget - O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio - Maria da Glória Seber.
- Temas Transversais e Educação - Maria Dolors Busquets e outros - Editora Ática;
- A importância do ato de Ler - Paulo Freire - Editora Cortez;
- Reflexões sobre alfabetização - Emília Ferreiro - Editora Cortez;
- Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar;
- Plano Escolar - caminho para a autonomia - Akiko Oyafuso e Eny Maia - Extra Publishing Comf. Ltda;
- Por que Planejar? Como Planejar? - Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant'Anna - Editora Vozes;
- Avaliação na Pré-escola - Jussara Hoffmann - Editora Mediação;
- Jogos em Grupo na Educação Infantil - Constance Kamii e outros;
- Conversando sobre Educação em Valores Humanos - Marilu Martinelli - Editora Peirópolis;
- Pensamento Pedagógico Brasileiro - Moacir Gadotti;
- Aprendizagem da Linguagem Escrita - Liliana Tolchinsky Landsmann;
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Publicação do MEC – 1998;

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Básica II – Arte
Língua
Conhecimentos
Total de
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. ED. BÁSICA II - ARTE
A história da arte geral, a história da arte no Brasil, educação musical na escola, o teatro, o jogo
dramático teatral, harmonia das cores, geometria, projeções geométricas, elementos básicos das
composições artísticas, o ensino da educação artística, metodologia do ensino da arte, o desenvolvimento
expressivo e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser
humano.

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Básica II – Inglês
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Língua
Portugues
a
10

Matemática

Conhecimentos
Específicos do Cargo

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

10

10

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. ED. BÁSICA II - INGLÊS
Leitura e compreensão de texto em inglês, vocabulário geral, gramática, adjetivos e pronomes,
verbos, formas afirmativas, negativas e interrogativas, tempos verbais, preposições, advérbios e numerais.

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Básica II - Matemática
Língua
Conhecimentos
Total de
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
Questões
a
10
10
10
30

Valor por
Questão

Nota
Máxima

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. ED. BÁSICA II - MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal, números naturais, divisibilidade, cálculo literal, proporção, regra de
três, estatística, teoremas principais, progressão aritmética e geométrica, matemática financeira, juros,
função exponencial, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, geometria plana e
espacial e raciocínio lógico para a resolução de problemas.

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Especial
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
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II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva. A caminhada legislativa na Educação Especial e a
legislação vigente. Inclusão escolar de alunos com deficiência. A Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da educação inclusiva. Tecnologia assistiva e suas modalidades com ênfase na comunicação
alternativa. Legislação educacional que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Lei Federal nº 10.098/00,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Nível de Ensino Superior : Professor de Educação Física
Língua
Conhecimentos
Portugues Matemática
Específicos do Cargo
a
10
10
10

Total de
Questões

Valor por
Questão

Nota
Máxima

30

0,333

10,00

I - LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto, fonema, sílaba, ortografia, acentuação, gráfica, pontuação, classe de
palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, substantivo, adjetivo, preposição,
numeral, uso da Crase, sentido próprio e figurado da palavra, termos integrantes da oração, entre outros,
respectivos ao Ensino Médio.
II - MATEMÁTICA
Operações com números reais, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e
proporção, porcentagem, regra de três, média aritmética, juros simples e composto, sistema de equações do
1º e 2º graus, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistema de medidas, noções de geometria e
raciocínio lógico para a resolução de problemas, respectivos ao Ensino Médio.
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Biodinâmica e comportamento da atividade física, histórico da arte e do esporte, abordagens da
educação física escolar, motricidade humana, corporeidade, cineantropometria, crescimento e
desenvolvimento corporal, primeiros socorros, organização de eventos, regras dos jogos esportivos,
atividade física, condicionamento e performance.

