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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS


ENSINO MÉDIO COMPLETO

Português para o cargo de Guarda Marítimo e Ambiental
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos:
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia.
3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gram aticais em textos; elem entos de
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos
enunciados: coordenação, subordinação; concordância verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de
acentuação; uso dos sinais de pontuação.
História do Município de Cabo Frio para o cargo de Guarda Marítimo e Ambiental
1. Origem da região de Cabo Frio. Primeiras ocupações e inicio do povoam ento. Evolução histórica e administrativa.
Habitantes, conflitos, edificações, atividades econômicas. O declínio no final do século XIX, e a retomada da economia
no século XX, com o surgimento de novos segmentos de atividades. A emancipação de distritos e a afirmação do
turismo na segunda metade dos anos 1900. 2. Situação atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: clima,
relevo, população, localização (região e microrregião), área, limites municipais, distritos, características urbanas,
atividades econômicas predominantes. Patrimônio natural, cultural, histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Personalidades históricas e contemporâneas.
Posição do Município na divisão regional turística do Estado e sua classificação no Mapa. 3. Aspectos e indicadores
sociais, econômicos e financeiros. 4. Serviços municipais. Organização e estrutura administrativa organizacional básica
da Prefeitura Municipal: Órgãos de administração direta e indireta. Posição no contexto regional e relacionamento com
os municípios vizinhos.
* Dados e informações com base no documento “História do Município de Cabo Frio”, disponível no sitio do IBAM.
Informática para o cargo de Guarda Marítimo e Ambiental
1. MS Windows 7/8/8.1/10 BR: conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos recursos. 2. MSOffice
2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3 ou superior (Writer, Calc, Impress) - conceitos,
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 3. Redes de computadores,
Internet e Web. Conceitos, características, meios de transmissão, topologias, padrões, cabos UTP X STP, conectores,
sites de pesquisa, browsers, correio eletrônico, WebMail, Redes Sociais. 4. Segurança: conceitos, características,
proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Firewall. Vírus. Backup.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
GUARDA MARÍTIMO E AMBIENTAL
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamento,
autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Poder de polícia. Avaliação de impacto
ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e aplicações. Resolução CONAMA nº 01
de 23 de janeiro de 1986. Recursos hídricos. Ecologia. Agenda 21. ISO 14.000. Direito ambiental (legislação). SNUC
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Ecologia e preservação. Conservação e preservação de recursos
naturais. Ecossistemas. Educação ambiental. Patrulhamento marítimo. Áreas sinalizadas por restrições de tráfego.
Ordenamento do espaço aquaviário municipal. Embarcações de passageiros utilizadas em turismo náutico. Legislação
municipal pertinente ao cargo. LEI Nº 1680, DE 09 DE JUNHO DE 2003, que CRIA A GUARDA MARÍTIMA E
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, ESTABELECE SUA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS; Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal; LEI Nº 2330, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010,
que INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SIMLA, E ESTABELECE INFRAÇÕES E
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; LEI Nº 1695, DE 9 DE JULHO DE 2003, que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE; NORMAM - Normas da Autoridade Marítima, da Marinha
do Brasil; Legislação, composta pelo conjunto de leis, decretos e convenções relacionados às competências legais da
Autoridade Marítima, destacando-se as atividades nas áreas da Segurança da Navegação e Salvaguarda da Vida
Humana no Mar; Prevenção da Poluição Ambiental e o Ensino Profissional Marítimo.



ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

NÚCLEOS COMUNS
Português para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos:
sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, antítese, ironia.
3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gram aticais em textos; elem entos de
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos
enunciados: coordenação, subordinação; concordância verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de
acentuação; uso dos sinais de pontuação.
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Matemática para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo
1. Números e Operações: O sistema de numeração decimal. Resolução de problemas envolvendo as operações de
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números reais. Números primos. Múltiplos e
divisores de um número natural. Regras de divisilidade. Razão e proporção. Divisão direta e inversament e
proporcional. Média aritmética e ponderada. Porcentagem. Operações com polinômios. Fatoração e Produtos Notáveis.
Equações e sistemas do 1º e 2º graus. 2. Grandezas e Medidas: Sistema de medidas de comprimento, área,
capacidade, volume, tempo e massa. Sistem a monetário Brasileiro. Cálculo de áreas e perímetros. 3. Espaço e
Forma: Relações lineares e angulares nos polígonos regulares. Relações métricas no triângulo retângulo.
4. Tratamento da Informação: Princípio multiplicativo. Interpretação de tabelas. Gráficos de barras, colunas e setores.
Análise e interpretação básica.
História do Município de Cabo Frio para todos os cargos de Ensino Fundamental Completo
1. Origem da região de Cabo Frio. Primeiras ocupações e inicio do povoam ento. Evolução histórica e administrativa.
Habitantes, conflitos, edificações, atividades econômicas. O declínio no final do século XIX, e a retomada da economia
no século XX, com o surgimento de novos segmentos de atividades. A emancipação de distritos e a afirmação do
turismo na segunda metade dos anos 1900. 2. Situação atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: clima,
relevo, população, localização (região e microrregião), área, limites municipais, distritos, características urbanas,
atividades econômicas predominantes. Patrimônio natural, cultural, histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Personalidades históricas e contemporâneas.
Posição do Município na divisão regional turística do Estado e sua classificação no Mapa. 3. Aspectos e indicadores
sociais, econômicos e financeiros. 4. Serviços municipais. Organização e estrutura administrativa organizacional básica
da Prefeitura Municipal: Órgãos de administração direta e indireta. Posição no contexto regional e relacionamento com
os municípios vizinhos.
* Dados e informações com base no documento “História do Município de Cabo Frio”, disponível no sitio do IBAM.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE POSTURA
1. Poder de polícia municipal: características, natureza e áreas de atuação, agentes responsáveis. Lei Orgânica de
Cabo Frio: Município, Poder executivo, competências, administração municipal, auxiliares diretos do Prefeito.
Publicidade dos atos municipais. 2. Atos administrativos: conceitos sobre: apostila, ata, alvará, carta, certidão,
correspondência interna, decreto, deliberação, despacho, exposição de motivos, instrução normativa, lei, lei
complem entar, mensagem, ofício, oficio circular, ordem de serviço, parecer, portaria, relatório, requerimento, resolução,
regulam ento. 3. Fiscalização de posturas, conforme o Código de Posturas do Município de Cabo Frio (Resolução nº
060 de 21 de junho de 1967): 3.1. Conceitos básicos sobre Infrações, penas e suas graduações, apreensões,
reincidência, autos de infração, autoridades competentes, processo de execução. 3.2. As áreas de atuação das
posturas municipais e suas características e pontos principais. 4. Código penal: conhecim entos sobre crimes contra a
administração pública praticados por funcionário público (arts. 312 a 327).
AUXILIAR DE NECROPSIA
Biologia: noções de anatomia e fisiologia humanas. Medicina Legal: conceito e finalidade. Noções de
Identidade/identificação: antropológica; odontológica; dactiloscópica; genética. Noções de traumatologia forense:
agentes lesivos mecânicos, químicos e físicos. Lesões corporais. Noções de tanatologia; cronotanatologia;
cronotanatognose. Noções básicas de Tanatopraxia. Noções de biossegurança: cuidados gerais, substâncias tóxicas,
emitentes de vapores venenosos, explosivos e combustíveis, manuseio de matéria contaminada.



ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

NÚCLEOS COMUNS
Português para todos os cargos de Ensino Fundamental Incompleto
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em
quadrinhos, reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras. 3. Regras gerais de concordância de
nomes e de verbos. 4. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação.
Matemática para todos os cargos de Ensino Fundamental Incompleto
1. Números e Operações: Sistema de numeração decimal. Operações com números naturais: resolução de
problem as envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Frações:
frações equivalentes, simplificação e redução ao menor denominador comum. Operações de soma, subtração,
multiplicação e divisão. 2. Grandezas e Medidas: Sistema de medidas de comprimento, capacidade, volume, tempo e
massa. Sistema monetário brasileiro. Cálculo do perímetro do triângulo, quadrado e retângulo. 3. Espaço e Forma:
Ângulos das principais figuras planas. 4. Tratamento da Informação: Gráficos de barras e colunas. Análise e
interpretação básica.
História do Município de Cabo Frio para todos os cargos de Ensino Fundamental Incompleto
1. Origem da região de Cabo Frio. Primeiras ocupações e inicio do povoam ento. Evolução histórica e administrativa.
Habitantes, conflitos, edificações, atividades econômicas. O declínio no final do século XIX, e a retomada da economia
no século XX, com o surgimento de novos segmentos de atividades. A emancipação de distritos e a afirmação do
turismo na segunda metade dos anos 1900. 2. Situação atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: clima,
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relevo, população, localização (região e microrregião), área, limites municipais, distritos, características urbanas,
atividades econômicas predominantes. Patrimônio natural, cultural, histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Personalidades históricas e contemporâneas.
Posição do Município na divisão regional turística do Estado e sua classificação no Mapa. 3. Aspectos e indicadores
sociais, econômicos e financeiros. 4. Serviços municipais. Organização e estrutura administrativa organizacional básica
da Prefeitura Municipal: Órgãos de administração direta e indireta. Posição no contexto regional e relacionamento com
os municípios vizinhos.
* Dados e informações com base no documento “História do Município de Cabo Frio”, disponível no sitio do IBAM.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
COVEIRO
1. Escavação: Ferramental básico; equipamentos de segurança. 2. Manutenção externa e interna do cemitério: noções
básicas de alvenaria, materiais, ferramentas; Noções básicas de concreto, materiais, ferramentas; Noções básicas de
revestimentos, materiais, ferramentas; Noções básicas de pintura, materiais, ferramentas. 3. Conservação: Ruas;
Praças; Jardins; Jazigos; Canteiros. 4. Equipamentos de segurança. 5. Equipamentos de proteção individual e coletiva.
COZINHEIRO
1. Noções gerais sobre higienização: pessoal, equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de
maneira geral. 2. Noções gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: armazenamento, controle de estoque e
distribuição de refeições e alimentos. 3. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos.
4. Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. 5. Conhecimentos básicos sobre composição nutricional
dos alimentos.

