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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II / VIGIA  
 

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. 
Pronome. 
2. MATEMÁTICA: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com 
números naturais. Problemas. Números primos. Transformação em dias, horas, minutos e segundos.  
Sistema monetário brasileiro. 
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mossâmedes. 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. 
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:  
COZINHEIRA(O)/ MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 
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. 
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. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de MOSSÂMEDES. 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 ESPECIFICOS  
 
4.1 COZINHEIRA(O) – Higiene da equipe e do local de trabalho. Segurança no ambiente de trabalho: 
Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho. Noções básicas de socorros de urgência. Prevenção e 
combate a princípios de incêndio. Conservação do Meio-ambiente. Atendimento ao Público. Limpeza de 
equipamentos e conservação de materiais. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho. Ética Profissional. Regras de higiene em uma unidade de alimentação. Higiene do manipulador de 
alimentos, higiene dos alimentos, do ambiente, de equipamentos e utensílios. Estocagem de gêneros alimentícios 
e controle de estoque. Características dos alimentos. Prevenção de acidentes. Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA). Como deve ser o local de trabalho. Remoção de lixos e detritos. 
4.2 MOTORISTA – Legislação de Trânsito: Código Nacional de Trânsito Brasileiro; Normas geria de 
circulação e conduta. Educação para o trânsito. Sinalização de trânsito. Infrações de trânsito.  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 geria de circulação e conduta. Educação para o trânsito. Sinalização de trânsito. Infrações 
de trânsito.  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, moto niveladora, pá carregadeira, esteira, retroescavadeira 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 de máquinas: retroescavadeira, pá carregadeira e 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 máxima de 45 minutos, sendo até 15 minutos por máquina. As máquinas, materiais 
e equipamentos para a realização da prova prática serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Mossâmedes, 
exceto os materiais de uso pessoal. 
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Critérios de avaliação e pontuação – em cada máquina  
Itens de avaliação Pontuação 

máxima 
Manutenção diária e lubrificação: vistoria da máquina antes do seu funcionamento, no que 
se refere às condições de tráfego - 2 itens) 2 

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 

2 

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 

6 

Pontuação da prova: Nota-retroescavadeira+Nota-pá carregadeira+Nota-motoniveladora 30 
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO COMPLETO:  AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E 

ARRECADAÇÃO/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ 
RECEPCIONISTA 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal e 
não verbal; elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura 
gramatical da língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, encontros 
consonantais, ortografia, regras de acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de palavras; 
elementos mórficos e seus significados; classes de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: frase, oração e 
período; tipos de período. Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios da oração. Período simples 
e período composto. Sintaxe de concordância, colocação e regência. 
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. 
Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros Compostos. 
Equação do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: (Permutação, Arranjos, 
Combinação). Probabilidade. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas de volume e Capacidade. 
Medida de Massa. Noções de lógica. 
3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de MOSSÂMEDES. 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 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e 
instrumentos; Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência; Diagnóstico comunitário; 
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 
Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem; medidas facilitadoras de inclusão social e 
direitos legais; Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; Educação em Saúde; 
conceitos e instrumentos; Abordagem comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde; 
Estatuto do Idoso; Acolhimento e Vínculo; Visita domiciliar; Estratégia Saúde da Família; Constituição 
da República Federativa do Brasil (Arts. 196 a 200); Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma sanitária e modelos assistenciais de saúde. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto n. 8.474/15. Portarias n. 535/GM/MS, de 30 de março 
de 2016. GM/MS n. 1.025/2015, Portaria n. 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, Lei n. 8080/90; Lei n. 
10.424/2002. Lei n. 8142/90. Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção Básica -PNAB -Portaria n. 
2.436/GM/2017. Constituição Federal (Arts. 196 a 200). Portaria MS n. 95 de 26.01.2001.   
 
4.2 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - Ética e cidadania; Vigilância em saúde; Noções de 
microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico; Saúde pública e 
saneamento básico; endemias e epidemias; Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: 
a) Dengue b) Esquistossomose, c) Leishmaniose, d) Leptospirose e) malária. Classificação dos agentes 
transmissores e causadores das endemias acima citadas; Combate aos agentes transmissores das endemias 
acima citadas, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde. Visitas domiciliares e aos 
pontos estratégicos. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da saúde da comunidade, papel 
do agente na educação ambiental e saúde da população. Saúde como dever do estado. Saúde como direito 
social. Noções básicas sobre o SUS. Entendimento sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. 
Promoção da saúde: conceito e estratégias. Formas de aprender e ensinar em educação popular. Princípios 
e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação: Lei n. 12.994/14. Decreto n. 8.474/15. Portarias n. 
535/GM/ MS, de 30 de março de 2016. GM/MS 1.025/2015, Portaria 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 
2015, Lei n. 8080/90; Lei 10.424/2002. Lei n. 8142/90. Lei n. 10.741/03. Política Nacional de Atenção 
Básica -PNAB -Portaria n. 2.436/GM/2017. Constituição Federal (Arts. 196 a 200). Portaria MS n. 95 de 
26.01.2001 
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4.3 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO – Código Tributário do Município de 
Mossâmedes. Noções de Direito Tributário: Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos. 
Princípios Constitucionais Tributários: princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da 
anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito, de confisco, 
princípio da uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca. 
Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária. Legislação 
Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 
Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, 
capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária. Crédito Tributário: lançamento, 
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e 
certidões negativas. Legislação Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU e ITBI. 
Fato gerador e incidência. Isenções. Bitributação. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Contribuintes e 
responsáveis; Alíquota e base de cálculo. Lançamento. Regime de pagamento. Microsoft Excel, PowerPoint 
e Word da versão 2003 até a mais atual. Navegadores Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox. 
Noções de contabilidade. Noções de hardware, redes de computadores e software. Segurança na internet. 
Sistema operacional Windows da versão XP até a mais atual. Windows Explorer. 
 
4.4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 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.  Fundamentos da 
administração. Lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (lei de responsabilidade fiscal). Lei no 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 (lei de acesso à informação). Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (licitações e 
contratos). Microsoft Excel, PowerPoint e Word da versão 2003 até a mais atual. Navegadores Google Chrome, 
Internet Explorer e Mozilla Firefox. Windows Explorer. 

 
4.5 MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL - Fundamentação Pedagógica e Psicológica da Educação: 
Aspecto políticos da educação brasileira. A função social da escola. Psicologia do desenvolvimento: aspectos 
históricos e biopsicossociais. Legislação Educacional Brasileira: Aspectos legais e políticos da organização da 
educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: educação infantil e ensino fundamental. Lei 
no 9.394/96, Lei no 10.172/2001 e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

4.6 RECEPCIONISTA - Organização de computadores: sistemas de computação; principais 
componentes; memória principal e memória cache; processadores. Conhecimento do ambiente Windows 
10: configurações básicas do sistema operacional (painel de controle); organização de pastas e arquivos; 
operações de manipulação de pastas e arquivos. Editor de texto Windows 10: criação, edição, formatação 
e impressão; criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras; mala direta. 
Planilha eletrônica Microsoft Excel 2010: criação, edição, formatação e impressão; utilização de fórmulas; 
geração de gráficos; classificação e organização de dados. Internet: navegadores e correio eletrônico. 
Atendimento ao público interno e externo. Formas de tratamento e autoridades e público em geral. Recepção 
e distribuição das correspondências. Atendimento e utilização do telefone. Procedimento para ligações 
interurbanas e internacionais. Utilização de telefonia móvel celular. 
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO TÉCNICO COMPLETO:   
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/ TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e análise de textos de gêneros diversos; texto verbal e 

não verbal; elementos de comunicação, níveis e funções da linguagem; vícios de linguagem. Estrutura 
gramatical da língua portuguesa – fonologia: sons e letras, sílabas, encontros vocálicos, dígrafos, 
encontros consonantais, ortografia, regras de acentuação, pontuação. Morfologia: estrutura e formação de 
palavras; elementos mórficos e seus significados; classes de palavras variáveis e invariáveis. Sintaxe: 
frase, oração e período; tipos de período. Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios da 
oração. Período simples e período composto. Sintaxe de concordância, colocação e regência. 

2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e algébrica. 
Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e Juros 
Compostos. Equação do 1o. e 2o. graus. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória: 
(Permutação, Arranjos, Combinação). Probabilidade. Medidas de Comprimento e Superfície. Medidas 
de volume e Capacidade. Medida de Massa. Noções de lógica. 

3. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de MOSSÂMEDES. 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. CONHECIMENTO ESPECÍFICOS    
 

4.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. 
Ética profissional. Noções de farmacologia. Admissão, transferência, alta, óbito. Assistência de 
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e 
registros. Centro cirúrgico, central de material e esterilização. Sinais vitais. Prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Assepsia da unidade e do paciente. Medidas de conforto. Higiene corporal. Assistência 
de enfermagem nas eliminações. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo 
do corpo após a morte. Medidas terapêuticas. Tratamentos por via respiratória. Tratamentos diversos: 
curativos, tricotomia etc. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, 
procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de 
coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, 
queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e 
sintomas. Tratamento e assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações 
básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. IRA: 
Diagnóstico, Caracterização, Procedimento, Classificação. Assistência Materno Infantil. Esterilização. 
Cuidados Gerais no Pré-operatório e no Pós-Operatório. Assistência Clínica e Obstétrica e cuidados gerais 
de enfermagem. Código de ética profissional. Controle social no SUS. 14.3. Resolução 453/2012 do 
Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde, Lei n. 
8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes 
sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
4.2 TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária n. 611, de 09 de março de 2022 Normas de radioproteção. Fundamentos de 
dosimetria e radiobiologia. Efeitos biológicos das radiações. Operação de equipamentos em radiologia. 
Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 
Câmara clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. Técnicas 
radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas e tecnológicas aplicadas a ressonância 
magnética. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Bases físicas 
e tecnológicas aplicadas a medicina nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de 
radioproteção aplicadas à medicina nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 
Processamento de imagens digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento 
digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. Equipamentos utilizados no processamento de 
imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Protocolos de operação de 
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equipamentos de aquisição de imagem. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais 
de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes de trabalho. Princípios de ergonomia no 
trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Legislação aplicada ao SUS: 
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. 14.3. Resolução 453/2012 do 
Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde, Lei n. 
8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Determinantes 
sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO: 
ASSISTENTE SOCIAL/ CIRURGIÃO DENTISTA/ CONTADOR/ ENFERMEIRO/ 

FARMACÊUTICO/ FISIOTERAPEUTA/ NUTRICIONISTA/ PSICÓLOGO 
 

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 lógico-
discursivas 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: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mossâmedes. 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 - Estado, Sociedade e questão social. A crise contemporânea suas 
transformações na sociedade capitalista. A política da seguridade social no Brasil. Fundamentos históricos e 
teórico-metodológicos do Serviço Social. O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. 
Conservadorismo, lutas sociais e Serviço Social. O trabalho do assistente social nos diferentes espaços sócio-
ocupacionais na contemporaneidade. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. Saúde e Serviço Social. 
Reforma Sanitária e Serviço Social. Serviço Social e Controle Social no SUS. Cotidiano e ética no exercício 
profissional dos assistentes sociais nos serviços de saúde. Políticas de saúde no SUS: Política Nacional de Saúde 
Mental; Política Nacional sobre Drogas; Política Nacional de Promoção da Saúde; Política Nacional de 
Assistência Social. Lei Orgânica de Assistência Social. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança; Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência; 
Política Nacional para a População em Situação de Rua.  
 
4.2 CONTADOR – Contabilidade: conceito, objeto, campo de aplicação, funções da contabilidade. 
Organizações econômicas: funções administrativas, classificações, gestão, atos e fatos administrativos. 
Patrimônio: conceito, composição, aspectos qualitativos e quantitativos, estados patrimoniais e demonstração 
da situação patrimonial. Contas: Conceito, plano de contas, classificação e funcionamento, débito, crédito e 
saldo. Escrituração Contábil: objetivo, método das partidas dobradas, regimes contábeis, lançamentos típicos e 
livros de escrituração. Encerramento do Exercício: inventários, participações societárias e levantamento das 
demonstrações contábeis. Demonstrações Financeiras. Análise de demonstrações contábEIS: Análise 
horizontal, vertical e por indicadores, elaboração e interpretação. Auditoria: Noções, campo de atuação, 
instrumentos de trabalho e parecer do auditor. Contabilidade Pública: Conceito, objeto, campo de aplicação e 
regime. Patrimônio Público. Dívida Pública. Receita Pública. Despesa Pública. Estágios ou fases de execução 
da receita e da despesa, restos a pagar, exercício e períodos administrativos, exercício financeiro, regimes 
contábeis utilizados pela Contabilidade pública. Plano de contas. Contas de variações patrimoniais. 
Encerramento do exercício financeiro. Resultado orçamentário. Resultado financeiro. Resultado Econômico. 
Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstrações patrimoniais, exigidas pela Lei 4.320, de 
17.06.1964; Celebração de Convênios. Noções de Direito Administrativo: Administração pública, princípios da 
administração pública, atos administrativos. Licitações públicas. Contratos administrativos. Agentes públicos. 
Serviços Públicos. Responsabilidade civil da administração pública. Controle da administração pública. 
Sindicância e processo administrativo.  
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4.3 ENFERMEIRO - Fundamentos do Exercício da Enfermagem. Lei do Exercício Profissional (Lei n. 
7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto n. 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – 
análise crítica. Bioética. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 
Administração dos Serviços de Enfermagem. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na 
enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da Assistência de 
Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Política Nacional de Atenção às Urgências. 
Assistência de enfermagem em nível ambulatorial. Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa 
nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para 
hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. Planejamento da assistência de 
enfermagem. Processo de enfermagem - teoria e prática. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de 
segurança nos serviços de enfermagem. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 
Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, 
multiprofissional e interdisciplinar. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção 
da saúde. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no 
SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei 
Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 
2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde.  
 
4.4 FARMACÊUTICO - Conhecimentos específicos: Código de Ética Farmacêutica. Legislação 
farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei 8666/93, Lei 13.021/2014 Decreto 85878/81, Decreto 
74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007; RDC44/2009, 
RDC585/2013, RDC586/2012, Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa, 
Conceito. Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, 
padronização de medicamentos. Controle de infecção hospitalar. Planejamento e controle de estoques de 
medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica. Fármacos que agem no sistema nervoso 
autônomo e sistema nervoso periférico. Fármacos que agem no sistema nervoso central. Farmacologia - 
Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-
inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a medicamento; 
interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso 
parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão 
mecânica. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções. 
Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Desenvolvimento 
e validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos 
cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na 
investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções. 
Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de estudos de Equivalência 
Farmacêutica e Perfil de Dissolução. Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência. Notificação de 
matérias primas reprovadas à ANVISA. Atividades de implantação da Fármacovigilância seguindo 
recomendações da Anvisa. Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de 
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 
Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos 
de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, 
de 28 de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
 
4.5 FISIOTERAPEUTA- Avaliação neurofuncional e fisiopatologias do sistema nervoso central e 
periférico. Avaliação cardiopulmonar e fisiopatologias dos sistemas respiratório e cardiovascular. 
Avaliação em ortopedia, traumatologia, desportiva, reumatologia, geriatria e fisiopatologias do 
sistema musculoesquelético. Imagenologia. Distúrbios metabólicos, bioquímicos, acidobásicos e 
hidroeletrolíticos. Cinesioterapia. Eletrotermoterapia. Técnicas e manobras fisioterapêuticas. 
Políticas de saúde, trabalho e administração: Conceitos essenciais de saúde, trabalho, doença e 
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acidentes de trabalho; Métodos e técnicas utilizados no campo da saúde do trabalhador para 
reconhecimento da doença e tratamento; Ergonomia; Programa SUS: princípios, diretrizes, 
legislação em saúde; Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Legislação aplicada ao SUS: 
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único 
de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei 
Orgânica da Saúde – Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 
de junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. 
 
4.6 NUTRICIONISTA - Avaliação nutricional de indivíduos e coletividades: Indicadores diretos e 
indiretos do estado nutricional (antropométricos, clínicos, bioquímicos, dietéticos e socioeconômicos). 
Dietoterapia nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), carências nutricionais, alergias e 
intolerâncias alimentares e erros inatos do metabolismo. Educação Alimentar e Nutricional (EAN): 
Planejamento, execução e avaliação de programas e ações de EAN; Princípios das ações de EAN. Alimentação 
e Nutrição na Atenção Básica: Promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo de vida; 
Elaboração de planos terapêuticos; Elaboração de rotinas de atenção nutricional; Vigilância alimentar e 
nutricional; Estratégia amamenta e alimenta Brasil; Programas de prevenção de carências nutricionais. 
Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição: Políticas, gestão e o papel do nutricionista em programas de 
saúde, alimentação e nutrição. Planejamento alimentar nos diferentes ciclos de vida e em situações 
especiais: Preceitos fundamentais (finalidades e leis); Recomendações nutricionais; Plano alimentar. 
Gestão em UAN: O processo administrativo; Estrutura físico-funcional (planejamento e gestão de espaço 
físico, equipamentos e instalações; aspectos básicos de instalação e funcionamento); Planejamento alimentar; 
Logística e suprimento (políticas de compra e estoques; controle de qualidade); Gestão financeira; Gestão de 
pessoas (treinamento e desenvolvimento; liderança e gestão por competências); Avaliação e controle do 
processo produtivo. Gestão de qualidade: Indicadores e ferramentas; Análises microbiológicas e 
bromatológicas de alimentos (procedimentos e métodos). Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, 
diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 
Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e 
Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011. 
 
4.7 PSICÓLOGO – Resoluções do Conselho Federal de Psicologia: Documentos emitidos pelo Psicólogo. 
Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Desenvolvimento psicológico e ciclo vital: desenvolvimento 
cognitivo; desenvolvimento afetivo; desenvolvimento social. Psicologia Social. Psicologia Comunitária. Teorias da 
Personalidade. Teorias e técnicas psicoterápicas: Abordagens comportamentais; Abordagens psicanalíticas; 
Abordagens humanistas. Psicoterapia Breve e Focal. Neuropsicologia. Psicopatologia: Compreensão e 
classificação dos transtornos mentais e comportamentais. Distúrbios de Aprendizagem. Orientação Vocacional 
e Profissional. Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. O papel do psicólogo no contexto da atenção primária, 
secundária e terciária em saúde. Modelos de atenção em saúde mental – História, Reforma Psiquiátrica, 
Legislação, Rede de Saúde Mental. Política Pública de Atenção à criança, ao adolescente, à mulher, aos idosos 
e às vítimas de violência. Treinamento e desenvolvimento de pessoal: Levantamento de necessidades, 
planejamento e avaliação. Qualidade de Vida no trabalho: Satisfação; Motivação. Saúde mental no trabalho. 
Legislação aplicada ao SUS: Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção 
do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. 
Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei 
Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990 e Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 
2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em saúde. Política Nacional de Assistência 
Social. Lei Orgânica de Assistência Social. 
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO: 
PROCURADOR JURÍDICO 

 
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 lógico-
discursivas 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. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO: Lei Orgânica do Município 
e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mossâmedes. 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.  
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
3.1 PROCURADOR Teoria Geral do Estado: Conceito de Estado; Sociedade; Elementos do Estado; Finalidade 
do Estado; Poder; Sufrágio; Democracia; Formas de Governos; Representação Política; Presidencialismo; 
Parlamentarismo; Estado Federal; Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988; constitucionalismo; 
conceito, sentido e classificação das Constituições; Poder constituinte; eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais; controle de constitucionalidade de atos normativos; remédios constitucionais. Direito Civil: Livro 
I – das Pessoas; Livro II – Dos Bens; Livro III – Dos Fatos Jurídicos; Parte Especial (Livro I – Do Direito das 
Obrigações); Parte Especial (Livro II – Do Direito de Empresa); Parte Especial (Livro III – Do Direito das Coisas). 
Direito Penal: Parte Geral (art. 1º ao 120); Parte Especial (Título II – Dos Crimes contra o Patrimônio); Parte 
Especial (Título IV – Dos Crimes contra a Organização do Trabalho); Parte Especial (Título VIII – Dos Crimes 
contra a Incolumidade Pública; Parte Especial (Título IX – Dos Crimes contra a Paz Pública; Parte Especial 
(Título X – Dos Crimes contra a Fé Pública; Parte Especial (Título XI – Dos Crimes contra a Administração 
Pública. Processo Civil: Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil: Parte Geral - Livro I: Das Normas 
Processuais Civis; Livro II: da Função Jurisdicional; Livro III: Dos Sujeitos do Processo; Livro IV: Dos Atos 
Processuais; Livro V: Da Tutela Provisória; Livro VI: Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. 
Parte Especial - Livro I: Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença; Livro II; Do Processo de 
Execução; Livro III: Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais; Livro 
Complementar: Disposições Finais e Transitórias. Processo Penal: Livro I – Do Procedimento em Geral; Livro II 
– Dos Processos em Espécie; Livro III – Das Nulidades e dos Recursos em Geral; Livro IV – Da Execução; Livro 
V – Das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira; Livro VI – Disposições Gerais. Direito Tributário 
– Código Tributário Nacional (Livros Primeiro e Segundo). Direito Administrativo: Direito Administrativo e 
Administração Pública; Noções Gerais de Direito Administrativo; Princípios Administrativos Expressos e 
Reconhecidos; Poderes e Deveres da Administração Pública; Ato Administrativo; Contratos Administrativos; 
Licitação (Lei 8.666/93 e alterações posteriores) e Lei nº 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos; Decreto n. 9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 
23 da Lei 8.666/93; Pregão Presencial e Eletrônico; Serviços Públicos; Concessão e Permissão de Serviços 
Públicos; Administração Direta e Indireta; Responsabilidade Civil do Estado; Servidores Públicos; Intervenção 
do Estado da Propriedade; Desapropriação; Atuação do Estado no Domínio Econômico; Controle da 
Administração Pública; Direito do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. Direito do Trabalho: 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (direito material e processual do trabalho). Advocacia: Estatuto do 
Advogado e Código de Ética e Disciplina; Regulamento Geral da OAB. Legislação Geral: Improbidade 
Administrativa, Ação Popular; Ação Civil Pública, Estatuto da Cidade; Mandado de Segurança, Recuperação de 
Empresas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Habeas Corpus, Habeas Data; Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Interesses Difusos e Coletivos, Execução Fiscal; Estatuto Nacional da Microempresa e 
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da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006). Lei Complementar n.º 64/1990 (Lei da Ficha 
Limpa); Lei Complementar nº 49/2020 (RPPS); Súmulas Vinculantes; Enunciados das Súmulas do STJ e STF; 
Jurisprudências do STJ e STF.  
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CARGOS COM REQUISITO DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR COMPLETO: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA/ PROFESSOR DE GEOGRAFIA/ PROFESSOR DE 

HISTÓRIA/ PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA ESTRANGEIRA/ PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA/ PROFESSOR PEDAGOGO/ PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 
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 lógico-
discursivas 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. 
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: Lei Orgânica do Município e 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mossâmedes. Lei n. 970/2007- Plano de Carreira da 
Educação. 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 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 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. História da Educação Física e suas inter-relações com a educação física brasileira. 
Conhecimentos sobre o corpo e sua aplicabilidade no âmbito das ações de saúde, da estética e das 
práticas socioeducativas escolares. Planejamento de aulas em Educação Física. Avaliação na Educação 
Física; Tendências pedagógicas na Educação e sua relação com a Educação Física Escolar. Lutas no 
contexto Escolar. Contextualização histórica da Educação Física. Esporte e sua relação com a escola. 
Métodos de ensino em Educação Física. O projeto pedagógico da Educação Física e sua inserção nos 
ciclos de formação e desenvolvimento humano. Planejamento de ensino: etapas e componentes 
básicos; Objetivos do ensino: tipos de objetivos e sua relação com o planejamento; Esportes coletivos 
e individuais – características das modalidades.  Constituição Federal, Capítulo III Da Educação, da Cultura 
e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

4.2 PROFESSOR DE GEOGRAFIA - 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 
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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. Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. As categorias de análise atuais 
do pensamento geográfico. A regionalização do Brasil. Sociedade, Industrialização e Regionalização 
do Brasil. A regionalização do mundo. A mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no 
final do século XX e nos dias de hoje. A geopolítica e as redefinições do território: os conflitos 
políticos, étnicos religiosos e a nova organização econômica mundial. Interação sociedade‐natureza: 
os impactos ambientais, o uso e a conservação do solo, da água e da cobertura vegetal. As mudanças 
climáticas. Geoecologia: o clima, os solos e a biota. Sociedade industrial e o ambiente. O atual período 
técnico‐científico informacional na agricultura e na indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital 
e de informações. População e industrialização e urbanização brasileira. Agricultura brasileira: 
transformações recentes. Representações cartográficas: conceitos e linguagens. Formação territorial e 
dinâmica sócio espacial do estado de Goiás. Metodologia de ensino da Geografia: organização 
didático‐pedagógica e suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula; organização 
didático‐ pedagógica e o ensino integrado da Geografia frente às exigências metodológicas do ensino‐
aprendizagem: o ensino globalizado e formação da cidadania. Constituição Federal, Capítulo III Da 
Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

4.3 PROFESSOR DE HISTÓRIA - 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. Ensino 
de História: saber histórico escolar, seleção e organização de conteúdos históricos, metodologias do 
ensino de História, trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História; O período 
pré histórico: teorias, primeiros grupamentos humanos e sítios arqueológicos; História do Brasil e a 
construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil – da ocupação indígena ao 
mundo contemporâneo; História africana e suas relações com a Europa e a América; Economia, 
Sociedade e Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a 
romana; A Idade Média: a formação da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo, a Baixa Idade Média 
e transição para o capitalismo; A Europa Moderna: absolutismo, expansão marítima, mercantilismo, 
renascimento e reforma; A América antes dos europeus: populações nativas, organização social e 
cultural; O Brasil Colônia: a sociedade colonial, economia e escravidão, os jesuítas e a ação da Igreja, 
expansão territorial (bandeiras, pecuária, mineração, tratados etc); A crise do sistema colonial no 
Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação política; A afirmação do capitalismo e do 
liberalismo: Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Ideologias do século XIX 
(liberalismo, socialismo utópico e científico, doutrina social da igreja, anarquismo e a nova sociedade 
do trabalho; Brasil Imperial, poder oligárquico e o binômio latifúndio e escravidão; Brasil Republicano 
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(República Velha, Era Vargas, Populismo, Ditadura Civil Militar, Redemocratização e 
contemporaneidade); Mundo contemporâneo: da Primeira Guerra Mundial à Globalização. História de 
Goiás: História dos Povos Originários em Goiás. Bandeirantes e Bandeiras em Goiás. Escravidão e o 
Ciclo do Ouro em Goiás Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária 
nos séculos XIX e XX, a sociedade agropecuária em Goiás, a estrada de ferro e a modernização da 
economia goiana. A Primeira República em Goiás. A Arquitetura e a cultura colonial em Goiás. 
Aspectos da história política de Goiás: a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, 
as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os dias atuais. Aspectos da 
História Social de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura negra, os 
movimentos sociais no campo e a cultura popular. A Revolução de 30 em Goiás. As transformações 
econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infraestrutura e planejamento. 
Ditadura Militar em Goiás. Modernização da agricultura e urbanização do território goiano. População 
goiana: povoamento, movimentos migratórios e densidade demográfica. Economia goiana: 
industrialização e infraestrutura de transportes e comunicação. As regiões goianas e as desigualdades 
regionais. A Redemocratização em Goiás. Constituição Federal, Capítulo III Da Educação, da Cultura e do 
Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Políticas 
Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

4.4 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA ESTRANGEIRA - 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. Fonologia: relação letra e fonema. Separação de sílaba e translineação. Acentuação 
gráfica e tônica. Ortografia e pontuação. Morfologia: estrutura de palavras. Processo de formação de palavras. 
Classes gramaticais de palavras. Sintaxe: frase, oração e período. Tipos de períodos: simples e composto. 
Análise morfossintática de período simples. Análise de período composto por coordenação. Análise de período 
composto por subordinação (orações substantivas, adjetivas e adverbiais). Sintaxe de concordância verbal e 
nominal. Sintaxe de regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Semântica. Sinonímia. Antonímia. 
Homonímia. Paronímia. Polissemia. Ambiguidade. Linguagem. Funções da linguagem. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Níveis de linguagem. Coesão e coerência. Tipologia textual e gênero textual: narração, 
descrição, dissertação, carta (argumentativa, familiar, comercial, convite etc.). Noções de estilística. Teoria 
literária: conceito de literatura; teoria dos gêneros literários; estilos de época; movimentos literários. Literatura 
brasileira: a literatura colonial e o Barroco; Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo e Parnasianismo; 
Simbolismo e pré‐Modernismo; Modernismo e tendências contemporâneas. Metodologia de ensino da Língua 
Portuguesa: organização didático‐pedagógica e suas implicações na construção do conhecimento em sala de 
aula; organização didático‐pedagógica e o ensino integrado frente às exigências metodológicas do ensino‐
aprendizagem: o ensino globalizado e formação da cidadania. Constituição Federal, Capítulo III Da Educação, 
da Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 
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4.5 PROFESSOR DE MATEMÁTICA - 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. Conjuntos: noções de conjunto; operações; subconjuntos; conjunto das partes de um conjunto; 
relação. Números naturais e inteiros: divisibilidade, fatoração, MDC, MMC e congruências. Números 
racionais: razões e proporções. Números reais: representação de números por pontos na reta, 
representação decimal, potenciação e radiciação, percentagens, regras de três simples e composta. 
Números complexos: conceituação, operações, forma trigonométrica, potências e raízes. Álgebra. 
Equações algébricas: equações de 1° e de 2º graus e equações redutíveis ao 2° grau.  Matrizes: tipos 
de matrizes, operações, determinantes, matriz inversa. Sistemas de equações lineares: resolução de 
sistemas lineares por escalonamento, regra de Cramer e teorema de Rouché‐Capelli. Polinômios: 
propriedades, operações, fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra; inequações de 1° e de 2° 
graus. Combinatória e probabilidade. Cálculo combinatório: arranjo, permutação e combinações. 
Números binomiais, binômio de Newton e suas propriedades. Probabilidade de um evento. Interseção 
e união de eventos. Probabilidade condicional. Lei binomial da probabilidade. Geometria. Geometria 
plana: elementos primitivos, semirretas, semiplanos, segmentos e ângulo. Retas perpendiculares e retas 
paralelas. Triângulos. Quadriláteros. Circunferência. Segmentos proporcionais. Semelhança de 
polígonos. Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Áreas de polígonos, de 
círculos e de figuras circulares. Geometria no espaço. Perpendicularidade e paralelismo de retas e 
planos. Noções sobre triedros. Poliedros. Área e volume dos prismas, cones, pirâmides e respectivos 
troncos. Esferas e cilindros: áreas e volumes. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano. 
Distância entre dois pontos. Estudo analítico da reta, da circunferência, da elipse, da parábola e da 
hipérbole, translação e rotação de eixos. Trigonometria. Ângulos e arcos trigonométricos. Identidades 
trigonométricas para adição, subtração, multiplicação e divisão de arcos. Fórmulas trigonométricas 
para a transformação de somas em produtos. Equações trigonométricas. Aplicações da trigonometria 
ao cálculo de elementos de um triângulo. Funções. Conceito de função: domínio, imagem e gráficos. 
Composição de funções, funções inversas, funções polinomiais, função modular, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas e suas inversas. Limites: propriedades, limites laterais, 
limites infinitos e no infinito. Continuidade: funções contínuas e suas propriedades, teoremas do valor 
intermediário e dos valores extremos. Derivada: conceito, reta tangente e reta normal ao gráfico de 
uma função, funções deriváveis, regras de derivação, regra da cadeia, derivada da função inversa, 
teoremas de Rolle e do valor médio, derivadas de ordem superior, valores de máximo e mínimo 
relativos e absolutos de funções, comportamento das funções, testes das derivadas primeira e segunda, 
aplicações da derivada. Integral: definida e indefinida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de 
integração, áreas de regiões planas, comprimento de arco, áreas de superfícies de revolução, volumes 
de sólidos de revolução. Metodologia de ensino da Matemática: organização didático‐ pedagógica e 
suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula; organização didático‐pedagógica e 
o ensino integrado da Matemática frente às exigências metodológicas do ensino‐ aprendizagem: o 
ensino globalizado e formação da cidadania. Constituição Federal, Capítulo III Da Educação, da Cultura e 
do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
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Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

4.6 PROFESSOR PEDAGOGO - 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. 
Fundamentos da Filosofia e Sociologia da Educação. Fundamentos da Psicologia da Educação. 
Fundamentos da Didática. Educação Inclusiva. Políticas Educacionais e Legislação do Ensino. 
Educação e Currículo. Avaliação da Educacional. Educação e Trabalho. Tendências pedagógicas e os 
processos de ensino aprendizagem. Pedagogia por projetos. A construção do conhecimento: papel do 
Educador, do Educando e da Sociedade. A Didática e o processo ensino aprendizagem. Gestão da 
Aprendizagem. Gestão de projetos educacionais. 15 Inclusão e exclusão. Interdisciplinaridade e 
contextualização. Projeto Político Pedagógico. Metodologia de Elaboração, implementação, 
acompanhamento e avaliação. Protagonismo juvenil e cidadania. Temas contemporâneos: bullying, 
violência, papel da escola, a escolha da profissão. Coordenação e orientação educacional. Tendências 
pedagógicas. Multiculturalismo e educação. Formação continuada do professor. Teorias e práticas 
educacionais. Políticas Públicas Educacionais. Aspectos sociológicos da educação. Currículo (teoria e 
prática Didáticas e práticas no Ensino da Educação Básica. Gestão e organização de sala de aula. 
Planejamento de Desenvolivmento Educacional. Processo Ação-Reflexão-Ação no Desenvolvimento 
do Trabalho Pedagógico. Planejamento Educacional. Avaliação Educacional (internas e externas). Uso 
de tecnológicas educacionais. Base Nacional Curricular Comum – BNCC. Constituição Federal, Capítulo 
III Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional). Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-
2024). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

4.7 PROFESSOR DE CIÊNCIAS - 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. . 
Constituição Federal, Capítulo III Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I Da Educação. Lei no 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Políticas Públicas para a Educação Básica. Plano 
Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  
Seres vivos e ambiente: características morfofisiológicas dos grupos de vírus aos mamíferos. Citologia e 
histologia, organização das células, divisão celular – características dos tecidos básicos animais e vegetais. 
Reprodução: tipos de reprodução – reprodução humana. Evolução: origem da vida e evolução humana. Misturas 
e substâncias: propriedades e processos de separação; átomos, moléculas e substâncias; reações químicas; átomo 
e eletricidade; gases e líquidos. Ondas e energia: ondas eletromagnéticas – luz, visão, espectro eletromagnético; 
óptica e suas leis; problemas da visão; ondas e comunicação; tipos de energia e suas transformações; propagação 
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da energia. Terra – energia e vida; a terra e a luz no espaço, seus movimentos e suas consequências; atmosfera 
e pressão; a vida na Terra e suas relações com a energia solar; camadas da terra; condições ambientais e 
condições de sobrevivência. 8 Metodologia de ensino de Ciências: organização didático-pedagógica e suas 
implicações na construção do conhecimento em sala de aula; e organização didático- pedagógica e o ensino 
integrado de ciências diante das exigências metodológicas de ensino e de aprendizagem. Ensino globalizado e 
formação da cidadania.  Educação ambiental. Competências e habilidades propostas pela BNCC para a 
disciplina de Ciências no Ensino Fundamental. Questões relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem 
de Ciências Naturais.  

 

 

. 

 


