PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2020
EDITAL N. 01 - ABERTURAE REGULAMENTO

ANEXO II - CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO
CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ALFABETIZADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS / GARI / ZELADOR
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto. Significado das palavras no
texto. Conhecimento da língua: ortografia e acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo.
Pronomes: emprego de tempo verbal.
2. MATEMÁTICA: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com
números naturais. Problemas. Regra de três. Números primos. Transformação em dias, horas, minutos e
segundos. Sistema monetário brasileiro.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ALFABETIZADO:
MOTORISTA CNH CATEGORIA “D” / MOTORISTA CNH CATEGORIA “E” / OPERADOR DE
MÁQUINA PESADA E TRATORES
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto. Significado das palavras no
texto. Conhecimento da língua: ortografia e acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo.
Pronomes: emprego de tempo verbal.
2. MATEMÁTICA: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com
números naturais. Problemas. Regra de três. Números primos. Transformação em dias, horas, minutos e
segundos. Sistema monetário brasileiro.
3. LEGISLACÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do município. Estatuto dos
Servidores do município. Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município e suas
transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer,
saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.
4 CONHECIMENTOS ESPECIFICOs
4.1MOTORISTA - CNH CATEGORIA “D” - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito
Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados
com os automóveis; Noções básicas de mecânica. Conhecimentos operacionais de eletricidade dos
automóveis; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Primeiros socorros.
Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual.
4.2 MOTORISTA - CNH CATEGORIA “E” - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito
Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados
com os automóveis; Noções básicas de mecânica. Conhecimentos operacionais de eletricidade dos
automóveis; operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos. Primeiros socorros.
Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual.
4.3 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito
Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e cuidados
com as máquinas; Noções de mecânica pesada. Conhecimentos operacionais de eletricidade das máquinas;
conhecimento e manipulação de trator, trator de lâmina, motoniveladora, pá carregadeira, esteira,
retroescavadeira e outros, e implementos agrícolas em geral; operação e manutenção preventiva dos
equipamentos automotivos- Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos
equipamentos tais como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc.;
Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo;
Normas de segurança do trabalho e do trânsito e uso de equipamentos de proteção individual. Primeiros
socorros. Direitos e deveres do funcionário público.
5 PROVA PRÁTICA
5.1 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - A prova prática de Operador de Máquinas consistirá na
operação em máquinas: retroescavadeira, pá carregadeira ou moto niveladora, e o teste consistirá em ligar o
equipamento, dirigir até o local determinado e executar uma tarefa própria do equipamento. Caso o candidato
demonstre conhecimento insuficiente e/ou insegurança, oferecendo qualquer tipo de risco na operação, o mesmo
será impedido de realizar o referido teste prático e será considerado desclassificado e eliminado do Concurso
Público. A prova terá duração de 20 minutos. Os veículos, equipamentos e materiais necessários para a prova prática
serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Aurora, exceto os materiais de uso pessoal.
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Critérios de avaliação e pontuação
Itens de avaliação
Manutenção diária e lubrificação: vistoria da máquina antes do seu funcionamento, no que
se refere às condições de tráfego - 2 itens)
Mecânica veicular básica: comprovação de conhecimento do painel antes e depois da
partida da máquina; e verificação do funcionamento da parte eletromecânica da máquina,
antes da partida da mesma - 2 itens
Condução segura e econômica: desempenho, segurança, conduta e vícios na operação da
máquina e seus implementos/equipamentos; manobras; sinalização de trânsito e cuidados
básicos com a máquina -4 itens
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Pontuação
máxima
5
5
20
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
AGENTE SOCIAL/CRAS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Noções de fonética.
Conhecimento da língua: ortografia /acentuação gráfica. Classe de palavras: substantivo: classificação/
flexão/ grau. Adjetivo: classificação/flexão/grau. Artigo: flexão e classificação. Numeral: classificação e
flexão. Pronomes: colocação dos pronomes oblíquos, átonos. Verbo: emprego de tempos e modos.
Preposição e conjunção: classificação e emprego. Advérbio: classificação e emprego. Interjeição: valor
semântico da interjeição. Estrutura e formação das palavras.
2. MATEMÁTICA: Conjunto: operações. Conjunto dos números naturais: operações fundamentais.
Conjunto dos números racionais: operação. Razão, proporção, média aritmética, percentagem, juro simples.
Sistema métrico decimal: unidade de comprimento, unidade de volume e de capacidade. Volume dos
principais sólidos geométricos.
3. LEGISLACÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do município. Estatuto dos
Servidores do município. Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município e suas
transformações, o cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer,
saúde, meio ambiente e social. Conhecimentos gerais dos aspectos geográficos do município.
4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.1 AGENTE SOCIAL / CRAS – Legislação do SUAS. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Atendimento ao cidadão. Atitudes no trabalho. Comunicação interpessoal.
4.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente
Windows, Word, Excel e Internet. Conhecimentos básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos
básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do Windows Explorer: (copiar, mover arquivo, criar
diretórios). Fundamentos da administração. Redação Oficial: As Comunicações Oficiais. Noções de
arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos,
cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Atendimento ao
cidadão. Atitudes no trabalho. Comunicação interpessoal.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO:
ASSISTENTE SOCIAL-CRAS/ PSICÓLOGO-CRAS
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de gêneros variados. Noção de gênero textual, tipo
textual e domínio discursivo. Características dos gêneros e tipos textuais. Os gêneros textuais e a
intergenericidade. Relações de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que
asseguram a continuidade de um texto. Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógicodiscursivas estabelecidas entre orações e parágrafos. A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos.
Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais, prefixos e sufixos; Colocação, regência e
concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação.
Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e
algébrica. Conjuntos. Equações do 1o. e 2o. graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juros simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e
Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico.
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Legislação do SUS e legislação do
SUAS. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de NOVA AURORA.
Evolução histórica do município, origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o
cotidiano e as atualidades nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, meio
ambiente e social. Aspectos geográficos do município.
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.1 ASSISTENTE SOCIAL - Teoria do Serviço Social; pressupostos e fundamentos; A prática profissional do
Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A Instituição e as Organizações sociais. Análise e
fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições: Prática Profissional x Prática Social x Prática
Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na ação direta com indivíduos, grupos e segmentos
populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na prática do Serviço Social. Pesquisa em Serviço
Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de pesquisas. Política Social e planejamento: questão social
e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado; movimentos sociais; a prestação de serviços e a assistência
pública; projetos e programas em Serviço Social: saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência
pública. Programas de prevenção e acompanhamento na área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição:
características e fundamentos. Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições
burocráticas e o Serviço Social. O Assistente Social no desempenho das funções administrativas: Serviço Social e
interdisciplinaridade. O Serviço Social e as relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo,
elementos de produtividade, o coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração
de benefícios. Ética e Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os
preceitos éticos enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Trabalho em equipe; relações do
trabalho; humanização intraequipes. Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS e Leis 8.662/93 e
12.317/10. SUS E SUAS.
4.2 PSICÓLOGO – Desenvolvimento psicológico e ciclo vital: desenvolvimento cognitivo; desenvolvimento
afetivo; desenvolvimento social. Teorias da Personalidade. Teorias e técnicas psicoterápicas: Abordagens
comportamentais; Abordagens psicanalíticas; Abordagens humanistas. Modalidades de trabalhos clínicos:
Psicoterapia individual; Psicoterapia de grupo. Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. Psicopatologia:
Compreensão e classificação dos transtornos mentais e comportamentais. Distúrbios de Aprendizagem.
Orientação Vocacional e Profissional. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia: Documentos emitidos
pelo Psicólogo. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Clima e cultura organizacional. Recrutamento,
Seleção e Socialização de pessoal: Fontes e meios de recrutamento; Planejamento e técnicas de seleção.
Treinamento e desenvolvimento de pessoal: Levantamento de necessidades, planejamento e avaliação.
Qualidade de Vida no trabalho: Satisfação; Motivação. Saúde mental no trabalho. SUS e SUAS.
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO:
PROFESSOR PEDAGOGO – 30 HORAS
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de textos de gêneros variados. Noção de gênero textual, tipo
textual e domínio discursivo. Características dos gêneros e tipos textuais. Os gêneros textuais e a
intergenericidade. Relações de intertextualidade: paráfrase e paródia. Conectores sequenciadores que
asseguram a continuidade de um texto. Funções da linguagem. Níveis da linguagem. As relações lógicodiscursivas estabelecidas entre orações e parágrafos. A metáfora e a metonímia como recursos estilísticos.
Morfossintaxe: Processos de formação de palavras; Radicais, prefixos e sufixos; Colocação, regência e
concordância nominal e verbal. Padrão escrito no nível culto: ortografia, acentuação gráfica, pontuação.
Figuras de linguagem (pensamento, sintaxe e palavra).
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações. Frações. Números decimais. Expressão numérica e
algébrica. Conjuntos. Equações do 1o. e 2o. graus. Razões e proporções. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juros simples e compostos. Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e
Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de Massa. Raciocínio Lógico.
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Plano Nacional, Estadual e
Municipal de Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 53 a 73; arts. 129 a 144. FUNDEB.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Básica. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais
para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Lei nº 9394/96, LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, art. 1º a 34; art. 37 e 38. Decreto nº 6571/2008, legislação que trata da Educação Especial no Brasil.
Constituição Federal, art. 205 a 214. Lei Orgânica do Município e Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Nova Aurora. Estatuto do Magistério do Município de Nova Aurora. Evolução histórica do
município, origem, processo constitutivo, o município e suas transformações, o cotidiano e as atualidades
nas áreas de economia, educação, política, cultura, esporte, lazer, saúde, meio ambiente e social. Aspectos
geográficos do município.
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
4.1 AUXILIAR DE ENSINO – 30 HORAS A escola como espaço de convivência comunitária: o papel
do profissional da educação. Abordagens, métodos e metodologias de ensino – do tradicional ao sócio
construtivista, os diferentes olhares da pedagogia e da psicologia. As relações intra e interpessoais no processo
de aprendizagem do aluno. Processos e instrumentos de avaliação: do diagnóstico às ações de correção das
distorções e dificuldades de aprendizagem. A escola como espaço de convivência e respeito às diversidades:
cultural, de gênero, racial, formas etc. Aprendizagem significativa: da sala de aula ao cotidiano. Gestão
Escolar: espaço de construção da cidadania. Arte, Movimento, Teatro, Cultura e Lazer no chão da escola.
Meio Ambiente, Educação Sexual e Educação Básica: caminhos interligados. Planejamento do ensino e da
aprendizagem e sua importância para a qualidade das aulas. Sistema de avaliação: provinha Brasil, Prova
Brasil e SAEB.
4.2 PROFESSOR PEDAGOGO – 30 HORAS - A escola como espaço de convivência comunitária: o
papel do profissional da educação. Abordagens, métodos e metodologias de ensino – do tradicional ao sócio
construtivista, os diferentes olhares da pedagogia e da psicologia. As relações intra e interpessoais no processo
de aprendizagem do aluno. Processos e instrumentos de avaliação: do diagnóstico às ações de correção das
distorções e dificuldades de aprendizagem. A escola como espaço de convivência e respeito às diversidades:
cultural, de gênero, racial, formas etc. Aprendizagem significativa: da sala de aula ao cotidiano. Gestão
Escolar: espaço de construção da cidadania. Arte, Movimento, Teatro, Cultura e Lazer no chão da escola.
Meio Ambiente, Educação Sexual e Educação Básica: caminhos interligados. Planejamento do ensino e da
aprendizagem e sua importância para a qualidade das aulas. Sistema de avaliação: provinha Brasil, Prova
Brasil e SAEB.
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