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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS


ENSINO SUPERIOR COMPLETO
NÚCLEOS COMUNS

Português para todos os cargos de Ensino Superior
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais; características de
textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos
semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes;
metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das
classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4.
Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências
verbal e nominal; colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso
dos sinais de pontuação.
Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos de Ensino
Superior
Aspectos da administração municipal de Rio das Ostras, conforme sua Lei Orgânica: Competências, autonomia
e poderes do Município. Câmara Municipal: posse, funções, competências privativas, funcionamento. Mesa Diretora:
membros, eleição, atribuições e composição. Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e
Comissões. Vereadores. Número de vereadores na Câmara Municipal de Rio das Ostras. Processo Legislativo.
Prefeito Municipal: Competências privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Transição
administrativa. Colaboração popular. Servidor Público. Atos municipais: publicidade, atos de competência do Prefeito e
seus conteúdos específicos. Contas municipais, controle interno integrado. Tributos municipais e administração
tributária. Administração de bens patrim oniais e de obras e serviços públicos. Orçamento, suas leis e características,
vedações, emendas e execução orçamentária. Planejamento municipal: princípios, instrumentos e cooperação das
associações municipais. Políticas municipais: saúde, educação, cultura, assistência social turismo, políticas econômica,
urbanística ambiental, agrícola e pesqueira. Conselhos municipais. Distritos: requisitos para criação; Conselho Distrital
e Administrador Distrital.
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras*: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa.
Ocupação inicial e povoam ento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa de
Rio das Ostras, e desenvolvimento da região em que se insere. Habitantes, economia e aspectos afins nas diferentes
fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes. 2. Situação
atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização (região e microrregião), área, limites
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística
do Estado. 3. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. Estrutura organizacional
básica da Prefeitura Municipal: órgãos de administração direta e indireta. * Dados e informações com base no
documento “Conhecimentos gerais sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM.
Informática para todos os cargos de Ensino Superior
1. MS Office 2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3 (Writer, Calc, Impress) X Google Docs conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. 2. Internet e Web.
Conceitos, características, sites de pesquisa, browsers Edge, Internet Explorer 11 BR, Firefox Mozilla e Google Chrom e
nas versões atuais de 32 e 64 bits. Correio Eletrônico. WebMail. Mozilla Thunderbird nas versões atuais de 32 e 64
bits. MS Office Outlook 2016/2019 BR. Redes Sociais: Facebook, Linkedin, Twitter. 3. Segurança. Conceitos,
características, proteção de equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall.
4. Microinformática – conceitos de hardware e software. Componentes e funções. Mídias. Dispositivos de
armazenamento, de entrada e de saída de dados. Configuração e Operação de microcomputadores e notebooks.
Ambientes Windows 7/8.1/10 BR e Linux – conceitos, características, ambiente gráfico, ícones e atalhos de teclado.
Uso dos recursos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANALISTA AMBIENTAL
1. A mudança no ambiente industrial; 2. A gestão ambiental na indústria (ISO 14.000); 3. Auditorias ambientais; 4.
Rotulagem ambiental e análise de ciclo de vida; 5. Legislação e licenciamento ambiental; EIA – RIMA; 6. Tecnologia
limpa; 7. Prevenção da poluição; 8. Ecossistemas: Definição e estrutura; 9. Reciclagem da matéria e fluxo de energia;
10. Cadeias alimentares; 11. Sucessão ecológica; 12. O meio aquático: A água na natureza; 13. Uso da água e
requisitos de qualidade; 14. Parâmetros indicadores da qualidade da água; 15. Abastecimento de água; 16. Reuso da
água; 17. Tratamento de esgoto; 18. Principais doenças associadas com a água; 19. Matéria Orgânica; 20. Demanda
Química de Oxigênio (DQO); 21. Dem anda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 22. Zoneamento Ambiental; 23.
Desenvolvimento Sustentável; 24. Objetivos do Estudo de Impacto Ambiental; 25. Definição de áreas degradadas; 26.
Causadores de degradação. 27. Solos degradados. 28. Perdas qualitativas e quantitativas; 29. Conservação e
Preservação; 30. Educação Ambiental na Empresa; 31. Qualidade Ambiental; 32. A bacia hidrográfica como unidade
de planejamento; 33. Mecanismos de educação e conscientização ambiental.
ANALISTA PROCESSUAL
Direito Constitucional: 1. Constituição. Conceito. Classificação; 2. Normas constitucionais. Leis constitucionais e
complem entares. Emendas e revisão da constituição. Disposições transitórias. 3. Inconstitucionalidade e seus
controles. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 4. Princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da
Administração Pública. 5. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, habeas
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corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular. 6. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no
direito brasileiro. 7. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. 8. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Orçamento e controle financeiro e
orçamentário. Tribunal de Contas. 9. Poder Executivo. Organização. Competência. 10. Funções Essenciais à Justiça.
11. Poder Judiciário. Tribunais e Juizes Federais. Tribunais e Juizes Estaduais. 12. Regime constitucional dos
servidores públicos. 13. Ordem econômica e social na Constituição. Intervenção do Estado no domínio econômico.
Seguridade social. 14. Educação e cultura. 15. Regime constitucional da propriedade. Meio ambiente.
16. Jurisprudência do STF, STJ e TCU. Direito Administrativo: 1. Relação jurídico-administrativa. A personalidade
de direito público. Pessoa Administrativa. 2. Órgão administrativo. Classificação dos órgãos e funções da
Administração Pública. 3. A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de
competência. 4. Organização administrativa brasileira: princípios fundamentais. Administração direta e indireta. 5.
Autarquia. 6. Sociedade de Economia Mista. 7. Empresa Pública. 8. Fundações instituídas pelo Poder Público. 9. Atos
administrativos. Formação - elem entos, procedimentos administrativo; validade; eficácia; auto-executoriedade. 10.
Atividade discricionária da Administração Pública. Limites. Controle. 11. Licitação e contrato administrativo. Lei n.
8.666/93 e posteriores alterações. 12. Polícia administrativa - conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades
públicas e o poder de polícia. 13. Serviço público. Concessão, autorização e permissão de serviço público. 14. Bens
públicos – disciplina legal. 15. Limitações do direito de propriedade: desapropriação, requisição e servidão
administrativa.16. A Fazenda Pública em juízo. Controle da legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil
do Estado. 17. Função Pública. Regime Jurídico dos servidores públicos - cargos de provimento efetivo: provimento,
estágio probatório, estabilidade; cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e responsabilidade dos
servidores públicos.18. Parceria Público-Privada. 19. Jurisprudência do STF, STJ e TCU. Direito Tributário:
1. Direito Tributário. Princípios. O Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. 2. Norm a tributária.
Espécies. Vigência. Interpretação e aplicação. 3. Obrigação tributária. Estrutura e elementos constitutivos. Espécies.
Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. 4. Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão,
extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. 5. Responsabilidade por dívida própria e por
dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. 6.
Garantias e privilégios do crédito tributário. 7. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. 8. Impostos municipais.
Espécies. 9. Taxas e contribuições municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. 10. Autuações.
Processo administrativo tributário. Conselho de Contribuintes. Competência. 11. Jurisprudência do STF, STJ e TCU.
Direito Civil: 1. Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. 2. Das pessoas
naturais e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Sociedades mercantis. 3. Fatos, atos e negócios jurídicos – requisitos.
Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e
decadência. 4. Responsabilidade civil por atos ilícitos. 5. Dos bens e suas espécies. Bens públicos e privados. 6. Da
posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória. 7. Da propriedade. Domínio. Tipos
de propriedade. Aquisição e perda da propriedade. 8. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. Enfiteuse. Direitos
reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia. 9. Obrigações – conceito, constituição, modalidades e efeitos.
Obrigações civis e comerciais. 10. Contratos – conceito, classificação, elementos, constituição, extinção e efeitos. A
autonomia da vontade e a ordem pública. 11. Registros públicos. Direito Processual Civil e Organização Judiciária:
Lei 13.105/2015 e alterações posteriores: 1. Jurisdição e competência. 2. Ação: conceito, natureza jurídica. Condição e
classificação das ações. Conexão e continência. 3. Processo: conceito, natureza jurídica e pressupostos processuais.
Procedimentos especiais e sumário da Lei 5.869/1973. 4. Atos processuais: regras gerais, forma, tempo, prazos e
comunicação processual. Preclusão. Nulidades. 5. Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual.
Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Oposição, Habilitação, Embargos de Terceiro, nom eação à
autoria (arts. 338 e 339 da Lei 13.105/2015). Ação regressiva. 6. Formação, suspensão e extinção do processo.
7. Petição inicial. Requisitos. Inépcia. Do pedido. Cumulação e espécies de pedido. 8. Resposta do réu: exceção,
contestação, reconvenção. Revelia e seus efeitos. 9. Audiência de instrução e julgam ento. 10. Prova. Princípios gerais.
Ônus da prova. 11. Sentença. Coisa julgada material e formal. Remessa Necessária. 12. Processo de execução. Título
judicial e extrajudicial. Embargos à execução. 13. Medidas cautelares. Antecipação da tutela. 14. Lei 9.099/95 Juizados Especiais. 15. Procedimentos Especiais. 16. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Incidente de Uniformização
de Jurisprudência. Repercussão Geral. Ação Rescisória. 17. Mandado de Segurança. 18. Ação popular e ação civil
pública. 19. Reclamação e correição. 20. Organização Judiciária do Estado.
ARQUITETO
1. As competências do Poder Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu território; Políticas Urbanas,
Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 2. A gestão do ambiente municipal diante do conceito de sustentabilidade e sua
relação com os recursos naturais e culturais de Rio das Ostras. 3. O desempenho das atribuições do arquiteto nas
funções públicas municipais, no que tange à elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável e
à elaboração e análise de projetos urbanos e edilícios. 4. O Direito de Construir e seu enquadramento jurídicoadministrativo para o exercício do Poder de Polícia, em especial na elaboração de normas para o controle do
parcelam ento, uso e ocupação do solo e sua fiscalização. 5. Legislação federal, estadual e municipal concernentes ao
parcelam ento, uso e ocupação do solo urbano, obras e edificações. 6. Urbanismo: conceitos e princípios. 7. Patrimônio
cultural, histórico e arquitetônico.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
1. Meio Ambiente – Preservação Ambiental e Controle da Poluição. 1.1. Ecologia e ecossistemas brasileiros. 1.2.
Conceito de poluição ambiental. 1.3. A importância da água, do solo e do ar como componentes dos ecossistemas na
natureza. 1.4. Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratam entos de resíduos gasosos, líquidos e sólidos:
mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração. 1.5. Processos de controle da poluição. 1.6.
Monitoramento ambiental de solo, água e ar. 1.7. Remediação de áreas degradadas. 1.8. Gestão integrada de meio
ambiente, saúde e segurança industrial. 2. Legislação Brasileira: 2.1. Constituição Federal. 2.2.1 Título II – Dos Direitos
e Garantias Fundamentais. 2.2.2 Título III – Da Organização do Estado. 2.2.3 Título VIII – Da Ordem Social (Capítulo
VI Do Meio Ambiente). 2.2. Legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal). 2.3. Constituição Estadual. 2.4. Lei
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Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; Lei Federal nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei
Federal nº 9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 2.5. Resoluções CONAMA. 2.6. Portarias Ministério da
Saúde (Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 e Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 ); 2.7.
Código Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012). 2.8. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal Nº 9.795 de
1999) e Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; 2.9. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal Nº 9.985
de 2000). 2.10. Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010) 2.11 Leis Estaduais - Política
Estadual de Recursos Hídricos. 2.12. Marco regulatório do saneamento e suas regulamentações (Lei nº 11.445, de 05
de Janeiro de 2007). 3. Licenciam ento Ambiental. 3.1. Instrumentos de controle e licenciam ento. 3.2. Sistema de
Licenciamento Ambiental. 4. Gestão Administrativa e Ambiental. 4.1. Planejam ento, controle, fiscalização e execução
de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico/financeiro. 4.2.
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais. 4.3. Sistemas de
Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental. 4.4. Certificação ISO 14.000. 4.5 Instruções Normativas da FUNASA.
5. Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do INEA.
ENGENHEIRO CIVIL
1. Etapas preliminares e obras infraestrutura: aspectos legais; estudo do terreno; sondagens; topografia; dem arcação
da obra; fundações diretas; fundações indiretas. Obras de superestrutura: formas; armaduras; tecnologia do concreto;
concreto; alvenaria. Instalações prediais: Instalações hidráulicas: Instalações prediais de água fria: sistemas de
alimentação predial e distribuição de água fria; dimensionam ento do sistema de alimentação; dimensionamento da
estação elevatória; dimensionamento do sistema de distribuição de água fria. Instalações prediais de esgoto sanitário:
partes constituintes e funcionamento das instalações prediais de esgoto sanitários; dimensionamento das canalizações
de esgoto e ventilação. Instalações Prediais de esgotos pluviais: dimensionamento das instalações prediais de esgotos
pluviais. Instalações hidráulico-prediais contra incêndio: sistemas de proteção contra incêndio por extintores manuais.
Instalações elétricas: Alimentação predial. PC; Quadros corta-circuitos; Tubulações; condutores; dimensionamento;
pontos de utilização; dimensionamento. Instalações de gás: medidores. PI; reguladores de pressão; tubulação,
dimensionamento; pontos de utilização; aquecimento e exaustão. Instalações de telefone: quadros de distribuição;
tubulação interna e rede interna; cabeamento. Rede Lógica: quadros de distribuição; tubulação interna e rede interna;
cabeam ento. Esquadrias: madeira; metálica; PVC. Serviços de acabamento: revestimento; pavimentação. Coberturas e
tratamento: impermeabilização; telhados – madeiramento e telhas. Louças e metais. Equipamentos eletromecânicos.
Vidros: lisos; temperados. Pavimentação: projetos de vias urbanas; obras de arte; pavimentação; ensaios tecnológicos.
2. Arquitetura e Urbanismo: Infraestrutura Urbana: Obras de Arte; Paisagismo; Sinalização e Controle de Tráfego
Urbano.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
1. Circuitos polifásicos e m agnéticos: Elementos (resistência, indutância, capacitância) e impedâncias. 2. Teoria de
circuitos, triângulo de potências. 3. Circuitos trifásicos, cargas equilibradas e desequilibradas, ligações em estrela e
triângulo, grandezas de fase e de linha. 4. Circuitos magnéticos, perdas no ferro, saturação. 5. Representação em PU;
Instalações Elétricas Prediais e Industriais: Tipos de sistemas, configurações típicas. Componentes de uma instalação.
6. Dimensionamento de circuitos e cálculo de quedas de tensão e curto-circuito. 7. Configurações de alimentação,
comando e proteção de motores, especificação de alimentadores e proteções. 8. Leitura e interpretação de diagram as
elétricos. Projeto de instalações elétricas prediais e industriais. 9. Análise de Sistemas Elétricos de Potência:
Componentes simétricas, potência e componentes sequenciais, circuitos sequenciais e análise de circuitos
desequilibrados. 10. Curto-circuito: tipos, cálculo e análise de correntes de curto-circuito, faltas simétricas e
assimétricas. 11. Matrizes de impedâncias, análise de fluxo de potência. 12. Transporte de energia e linhas de
transmissão. 13. Conceitos básicos de distribuição. 14. Subestações; Máquinas Elétricas: Fundamentos de conversão
eletromecânica. 15. Transformadores: conceitos gerais, grandezas características, tipos de conexão, polaridade e
defasamento angular. 16. Máquinas rotativas: máquinas de corrente contínua, máquinas síncronas e assíncronas,
conceitos gerais e definições, princípio de funcionamento, operação motora e geradora, bombas hidráulicas, circuitos
equivalentes em regime permanente, partida de motores. 17. Fundamentos de acionamentos controlados;
Instrumentação Industrial: princípio de funcionamento de instrumentos de medição: temperatura, vazão, pressão, nível,
posição/rotação, tensões e correntes elétricas. 18. Exemplos de aplicações; Controle de Processos: Tipos de
controladores, resposta em frequência, critério de estabilidade de Nyquist, lugar das raízes, projeto de controladores.
19. Definições: realimentação de saída e de estados (estática e dinâmica), controle em malha aberta e em malha
fechada, observabilidade e controlabilidade. Alocação de polos e sintonia de controladores. Utilização de materiais e
equipamentos na área de atuação. Normas, Legislação e Procedimentos da área de atuação. 20. Informática –
P.Office / AUTO CAD e outros e Sistem as Integrados.
ENGENHEIRO FLORESTAL
Administração, planejamento e desenvolvimento rural. Agrometeorologia. Agrossilvicultura. Animais silvestres.
Aspectos econômicos e políticos do setor agropecuário brasileiro. Atendimento ao público. Avaliação de impactos
ambientais. Bioquímica geral. Botânica sistemática. Compostos químicos e anatomia da madeira. Conhecimentos
sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. Conservação e manejo de fauna. Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1 ao 16). Correio eletrônico (e-mail). Cultura de espécies florestais. Decreto nº
1.171, de 22 de junho de 1994 (código de ética). Dendrologia. Dendrometria. Desenvolvimento e gestão da agricultura
familiar. Direito ambiental agrário. Ecologia. Economia dos recursos naturais renováveis. Economia florestal. Economia
rural. Elaboração e avaliação de projetos agropecuários. Entom ologia. Espermatófitas. Ética profissional. Exploração e
transporte florestal. Fertilidade e manejo do solo. Fisiologia vegetal. Fitopatologia. Genética geral. Gerenciamento de
projetos. Gestão ambiental. Hidráulica aplicada à agricultura. Incêndios florestais. Inventário florestal. Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012 (proteção da vegetação nativa). Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 (áreas de proteção
ambiental). Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991. (política agrícola). Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais). Limpeza e organização.
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Manejo de bacias hidrográficas. Manejo de florestas nativas. Manejo e conservação do solo. Manejo florestal.
Máquinas e mecanização florestal. Melhoram ento florestal. Microbiologia.
FISCAL DE TRIBUTOS II
1. O Poder Executivo e suas atribuições. A organização da Prefeitura. Órgãos da sua estrutura. Servidores públicos. O
Sistema Tributário Brasileiro. Os princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de tributar. A repartição das
receitas tributárias. O Código Tributário Nacional. Tributos e suas espécies. Características. Normas gerais de Direito
Tributário. Vigência e aplicação da legislação tributária. Interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação
tributária. Fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo. Solidariedade e capacidade tributária. Domicílio tributário.
Responsabilidade tributária. Crédito tributário. Lançamento. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.
Renúncia fiscal. Garantias e privilégios. Administração tributária. Fiscalização, dívida ativa e penalidades tributárias.
Código Tributário Municipal. Normas gerais. Características dos tributos municipais. Administração tributária
municipal. Atos municipais. Processo administrativo. Legislação atualizada: Lei Orgânica do Município; Lei de Estrutura
da Administração Pública Municipal; Código Tributário Municipal. 2. Noções de Contabilidade Geral: Conceito,
Objeto, Finalidade, Campo de aplicação: Componentes Patrimoniais - ativo, passivo e situação líquida; Fatos contábeis
e respectivas variações patrimoniais; Contas patrimoniais e de resultado; Teorias, funções e estrutura das contas;
Apuração de resultados; Sistemas de contas e plano de contas; Lançamentos Contábeis; Demonstrações contábeis:
Estrutura, composição e elaboração: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Dem onstração do Fluxo de Caixa,
Dem onstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. 3. Noções de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público: Sistema Contábil, Subsistemas de Contas: Orçamentário, Patrimonial, Custos e
Compensado. Variações Patrimoniais: qualitativas e quantitativas. Reconhecimento da receita e da despesa
orçamentária, procedimentos contábeis referentes à receita e à despesa orçamentária, Controle da execução da
despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, suprimentos de fundos. Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público (PCASP): conceito, estrutura e composição. Escrituração dos principais fatos da
administração pública: arrecadação das receitas correntes e de capital, arrecadação da receita de dívida ativa,
realização das despesas correntes e de capital, restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária, inscrição de dívida ativa tributária e não tributária, incorporação de bens, reconhecimento da valorização
de bens, baixa por cancelam ento de dívidas passivas de créditos fiscais inscritos, registro da depreciação acumulada
de bens móveis e imóveis, restituições a pagar; cauções recebidas e devolvidas, fianças recebidas e devolvidas e
consignações em folha de pagamento e lançamentos de encerramento do exercício financeiro. Demonstrações
Contábeis aplicadas ao Setor Público (de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP
da STN): Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Dem onstração dos Fluxos de Caixa: conceitos, estrutura, composição, análise e técnica de elaboração.
PEDAGOGO
1. Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociais da educação. 2. Teorias da aprendizagem 3. Avaliação.
4. Planejamento. 5. Conhecimentos sociopedagógicos. 6. Conhecimentos de SUAS - Sistem a Único de Assistência
Social Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). 7. Técnicas de Palestra e de Reuniões.
8. Relação Família, Escola e Comunidade. 9. Elaboração de material didático e gráfico. 10. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistênciais (Resolução 109/2009). 11. Medidas socioeducativas em Meio aberto (Prestação de Serviço
à comunidade e Liberdade Assistida), Semi Liberdade e Internação. 12. Prestação de Serviços à Comunidade.
13. Recreação Lúdico Pedagógica. 14. Ética Profissional. 15. Educação inclusiva. 16. Estudo de caso. 17. Aplicação
de conhecimento pedagógicos, científicos e metodológicos. 18. Produção de relatório. 19. Função social da escola.
20. Abordagem psicossocial nas teorias de Piaget e Vigotski. 21. Legislação – LDB, ECA, LBI.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação física, esporte e sociedade; Objetivos gerais da Educação Física; Papel do Professor de Educação Física;
Corporeidade; Aprendizagem motora; Metodologia e didática do ensino de educação física; Organização do
conhecimento e abordagem metodológica; Novas perspectivas para a educação física; Psicomotricidade: conceitos
básicos, desenvolvimento psicomotor , Fisiologia do exercício; Treinamento desportivo: crescimento na criança e no
adolescente, diferenças psicofísicas entre idades, treinamento da criança e do adolescente, princípios científicos do
treinamento; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Esportes: Atletismo; Esportes coletivos: futebol de
campo, futsal, basquete, vôlei, handebol; Fundamentos técnicos e táticos; Sistemas de defesa e ataque. Regras e
penalidades; Organização de eventos esportivos; Esporte e inclusão social; Atividade física e promoção da Saúde;
primeiros socorros no esporte.



ENSINO MÉDIO COMPLETO / CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
NÚCLEOS COMUNS

Português para todos os cargos de Ensino Médio/ Curso Técnico de Nível Médio
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: reconhecim ento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de
acentuação; uso dos sinais de pontuação.

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.
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Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos de Ensino
Médio/ Curso Técnico de Nível Médio
Aspectos da administração municipal de Rio das Ostras, conforme sua Lei Orgânica: Competências, autonomia
e poderes do Município. Câmara Municipal: posse, funções, competências privativas, funcionamento. Mesa Diretora:
membros, eleição, atribuições e composição. Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e
Comissões. Vereadores. Número de vereadores na Câmara Municipal de Rio das Ostras. Processo Legislativo.
Prefeito Municipal: Competências privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Transição
administrativa. Colaboração popular. Servidor Público. Atos municipais: publicidade, atos de competência do Prefeito e
seus conteúdos específicos. Contas municipais, controle interno integrado. Tributos municipais e administração
tributária. Administração de bens patrim oniais e de obras e serviços públicos. Orçamento, suas leis e características,
vedações, emendas e execução orçamentária. Planejamento municipal: princípios, instrumentos e cooperação das
associações municipais. Políticas municipais: saúde, educação, cultura, assistência social turismo, políticas econômica,
urbanística ambiental, agrícola e pesqueira. Conselhos municipais. Distritos: requisitos para criação; Conselho Distrital
e Administrador Distrital.
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras*: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa.
Ocupação inicial e povoam ento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa de
Rio das Ostras, e desenvolvimento da região em que se insere. Habitantes, economia e aspectos afins nas diferentes
fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes. 2. Situação
atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização (região e microrregião), área, limites
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística
do Estado. 3. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. Estrutura organizacional
básica da Prefeitura Municipal: órgãos de administração direta e indireta. * Dados e informações com base no
documento “Conhecimentos gerais sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM.
Matemática todos os cargos de Ensino Médio/ Curso Técnico de Nível Médio
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000.
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes.
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de som a, subtração, multiplicação e
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. 8. Regra de três simples direta e inversa, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e
descontos percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprim ento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e submúltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Função do 2º grau.
Gráficos. Discussão. Inequações e Equações do 2º grau. Resolução. Soma e Produto das raízes. 14. Trigonometria no
triângulo retângulo. Funções trigonométricas. Relações entre as funções. 15. Matrizes. Determinantes. Regra de
Crammer. Logaritmos decimais. Propriedades. Equações 16. Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas:
triângulos, quadriláteros, circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 17. Geometria Espacial.
Principais sólidos geométricos. Áreas total, lateral e volumes. 18. Geometria Analítica. Distancia entre dois pontos.
Equação geral e reduzida da reta. 19. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE FAZENDÁRIO
1. Noções de Direito Tributário: Definição de tributo. Espécies tributárias. Limitações ao poder de tributar. Princípios
constitucionais tributários. Competência e legislação tributária. Interpretação e integração da legislação tributária.
Obrigação tributária. Responsabilidade tributária. Crédito tributário e lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédit o
tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário.
Administração tributária. Repartição constitucional de receitas tributárias. Código Tributário do Município de Rio das
Ostras. Jurisprudência do STF, STJ e TCU. 2. Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios
básicos. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; poder
regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Atos administrativos:
conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos
administrativos: conceito e características. Lei Federal n° 8.666/93 e atualizações. Jurisprudência do STF, STJ e TCU.
APONTADOR DE PRODUÇÃO
Segurança e Medicina do Trabalho: órgãos, equipamentos de proteção individual, medidas preventivas. Condições de
edificações, iluminação; conforto térmico; instalações elétricas; movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
máquinas e equipam entos; atividades insalubres ou perigosas; prevenção da fadiga; e outras medidas especiais de
proteção. Sinalização de segurança. Atos administrativos: Conceitos básicos.
AUXILIAR DE VETERINÁRIO
Higienização, m anutenção e esterilização de consultórios e centro cirúrgico. Conhecimento de instrumentais e químicos
utilizados na rotina de consultório veterinário e centro cirúrgico. Conhecimento profundo em técnicas de manejo de
cães e gatos. Conhecimento de EPI´s utilizados nos ambientes citados.

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.
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DESENHISTA PROJETISTA
Desenvolvimento e representação gráfica de projetos de arquitetura: definições de planta de situação, locação
(implantação), planta baixa, corte, fachada, elevações; Detalhes construtivos e de elem entos em geral; Especificação
de materiais; carimbo; linhas de representação; letras e números; escalas; indicação de chamadas; representação de
escadas e rampas; representação de coberturas em plantas, cortes e fachadas; cotas; marcação de cortes; ampliação
de detalhes; numeração e títulos de desenhos; representação, designação e quadro de portas e esquadrias;
representação de m ateriais. Desenho geométrico e cálculo de áreas; Formatos de papel da série A, tipos de papel e
dobramentos de cópias. Caracterização das fases de projeto; Escalas de redução e ampliação. Instrumentos e
materiais físicos de utilizados para a elaboração do desenho; Leitura de projetos complem entares: projeto estrutural, de
instalações elétricas e de iluminação, hidrossanitário, de segurança, combate a incêndios etc. Leitura e elaboração de
desenho de levantamento topográfico e projeto de terraplenagem; Normas Brasileiras de Desenhos Técnicos;
Instrumentos de auxilio de desenho em 2D (duas dimensões) por computador: programas de computação gráfica –
CAD, configurações e conceitos básicos; com andos de criação de desenhos e visualização; sistem as de coordenadas
cartesianas; sistema de coordenadas polares; comandos de modificação; comandos e formatação de
dimensionamentos e contagens; inserção e formatação de textos; utilização de bibliotecas e símbolos; utilização e
associação de cores de linhas e espessuras de penas; formatação de escalas, plotagem e impressão.
ENCARREGADO
Noções de prevenção de acidentes e de organização e disciplina geral; Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção
Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva; Conhecimento das Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais; Conhecimentos
básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função; Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e
complem entares. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil.
Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas, concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes
pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Confecções de caixas de inspeção, de passagem, fossas sépticas,
sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais.
Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais utilizadas na construção civil. Utilização de máquinas e
equipamentos usados na especialidade. Colocação de telhas e de fibrocimento. Conhecimento e interpretação de
plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das operações a serem executadas;
Construção, instalação e separação de peças.
OFICINEIRO ARTES MANUAIS
1. Conceito de artesanato, Origem e histórico do artesanato no Brasil e no mundo. Artesanato indígena, Arte popular,
Folclore. 2. Técnicas específicas de produção artesanal. Materiais utilizados. Tipos de produtos confeccionados e suas
finalidades. 3. Identificação da produção artesanal diferente da industrial. A qualidade da produção artesanal. Formas
de organização dos artesãos: o individual e o coletivo. 4. Valorização do artesanato brasileiro. Identidade regional dos
diferentes tipos de artesanato.
OFICINEIRO DANÇA
1. Fundam entos históricos, filosóficos e psicopedagógicos do ensino da Dança; metodologias e procedimentos
pedagógicos, recursos materiais e objetivos do ensino da Dança; 2. O processo de construção coreográfica e seus
elementos: ritmo, qualidade do movimento, desenho coreográfico, consciência espacial, deslocamentos etc.
3. Diferentes estilos de Dança: do clássico ao contemporâneo. 4. História da Dança universal e brasileira. 5. As
manifestações populares da Dança no Brasil (tradição folclórica). 6. História do ensino das artes no Brasil: diferentes
concepções.
OFICINEIRO MÚSICA
1. A Música nas Oficinas: Musicalização - procedimentos, objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação.
2. Comunicação e Cultura: Os elem entos básicos da música. Canto individual e coletivo: tipos de vozes. A História da
Música Universal: períodos, instrum entos, compositores. Música Popular Brasileira: principais manifestações musicais
(os Festivais, Bossa Nova, Tropicalismo, Jovem Guarda) e suas características, artistas, compositores, gêneros,
instrumentos. O Folclore brasileiro: parlendas, cantigas de roda, acalantos, manifestações populares.
OFICINEIRO TEATRO
1. Fundam entos históricos, filosóficos e psicopedagógicos do ensino de Teatro; metodologias e procedimentos
pedagógicos, recursos materiais e objetivos do ensino do Teatro; 2. O processo de encenação teatral: conceito e
percurso histórico de diferentes concepções teatrais e propostas contemporâneas. 3. História do teatro universal e
brasileiro, em seus vários períodos até os movimentos contemporâneos. 4. História do ensino das artes no Brasil:
diferentes concepções.
ORIENTADOR SOCIAL
1. Conhecer as atribuições do Orientador Social. 2. Planejamento, avaliação e relatório. 3. Técnicas de dinâmicas de
grupo e palestras. 4. Noções básicas de primeiros socorros. 5. Conhecimentos sobre o SUAS. 6. Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistênciais (Resolução 109/2009). 7. Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente.
8. Estatuto da Criança e do Adolescente. 9. Estatuto do Idoso. 10. Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência. 11. Lei
Orgânica da Assistência Social. 12. Diretrizes Nacionais para a Política de Atenção Integral à Infância e Adolescência.
13. Temas relacionados com a prevenção da violência e sua notificação.
TÉCNICO AGRÍCOLA
1. Mecanização. 2. Irrigação e Drenagem. 3. Solo. 4. Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas.
5. Avicultura. 6. Suinocultura. 7. Pecuária. 8. Grandes culturas.

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.
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TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Topografia; Planimetria e Altimetria; Mecânica dos Solos: Origem e formação de solos; Propriedade das partículas;
Índices Físicos; Granulometria; Consistência do Solo; Obras de terra; Fundação Direta e Indireta; Técnicas de
Construção: Identificação dos Lotes; PA e PAL; Projetos necessários para a execução da obra; Serviços Preliminares;
Preparo do Terreno; Escoramentos e Escavações; Revestimentos e Pinturas: Alvenaria, tijolos cerâmicos e blocos
vazados; Concreto armado – dosagem, amassamento, lançamento e cura; Argamassas para revestimento – chapisco,
reboco e emboço; Aço para concreto armado – tipos de aço e classificação; Revestimento Interno e Externo: Pintura
em PVA, acrílica, óleo e vernizes; esquadrias de madeira, alumínio ferro e PVC; Resistência dos Materiais; Cálculos,
representação e dimensionamento de elem entos da composição arquitetônica; Esquadrias; Telhados e Circulação
vertical; Cálculo de áreas e volumes; Tensões e Deformações; Instalações Elétricas: Conceitos e Materiais; Instalações
elétricas residenciais; Componentes de uma instalação; Pontos de comando; Circuitos Tom adas: Interruptores;
Condutores; Disjuntores; Instalações telefônicas e de TV; Estrutural e Instalações especiais: rede lógica, alarmes, ar
condicionado, aquecimento, etc. Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Água Fria; Dimensionamento de Barriletes:
Ram al; Colunas de distribuição; Reservatórios; Consumo máximo possível e provável; Águas Pluviais:
Dimensionam ento de caixa de areia e calha; Ligação da água pluvial à rede pública; Esgoto: Noções e normas;
Técnicas de Esgoto; Simbologia; Esgoto Primário; Esgoto secundário; Ventilação; Materiais de Construção: Materiais
cerâmicos, betuminosos, metálicos e aço; Argam assas; Agregados; Aglomerantes; Concreto e Cimento Portland;
Perspectiva axonom étrica (isométrica); Escalas numéricas e gráficas; Representação e dimensionamento de projetos
de arquitetura; Planta baixa; Planta de locação; Planta de cobertura; Planta de situação; Cortes e fachadas; Desenho
topográfico; Vocabulário técnico; Informática: Noções de desenho em meio eletrônico (Autocad), Excel e Word. Todo
Conteúdo programático básico do Curso de Técnico em Edificações. (Currículo Básico).
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
1. Microinformática. Conceitos. Características. Modalidades de processamento (online, offline, batch, real time, time
sharing). Arquitetura, Organização e Montagem de Computadores - Hardware: conceitos, identificação dos
componentes e funções, siglas, tipos, características, conexões e conectores, equipamentos, mídias. Memória. Placa
mãe. CPU X Microprocessadores. Equipam entos e Dispositivos de armazenamento, ópticos, de entrada, de
entrada/saída e de saída de dados. Instalação, montagem e manutenção de computadores. Software: conceitos,
software básico e aplicativo, sistemas operacionais. Conceitos sobre a operação de microcomputadores. Ambientes
Windows XP/7/8/10 BR – Área de Trabalho, significado e uso das teclas, ícones, atalhos de teclado, gerenciador de
pastas e arquivos - Interface Gráfica – Windows Explorer/Computador, formatos, emprego de recursos. Ambientes
Linux – Conceitos, UBUNTU, .Interface Gráfica – KDE, GNOME, UNITY, XFCE, emprego de recursos, comandos, área
de trabalho, ícones, atalhos de teclado, gerenciador de pastas e arquivos - NAUTILLUS, DOLPHIN, entre outros.
Windows Server 2008/2012. Conceitos, características, componentes, emprego dos recursos. Instalação, operação,
administração e gerenciamento. 2. MSOffice 2010/2013 BR (Word, Excel, Powerpoint Access) X LibreOffice 5.4 (Writer,
Calc, Impress, Base) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos.
3. Redes de Computadores. Conceitos, características, comunicação de dados, sinais analógico e serial, transmissão
serial x paralela, half-duplex X full-duplex, meios de transmissão, conectores, topologias, protocolos, tecnologias,
padrões Fast Ethernet X Gigabit Ethernet X 10 Gigabit Ethernet X ATM, modelo OSI/ISO, Arquitetura TCP/IP, redes
cabeadas e wireless, máscaras de rede. Gerenciam ento e manutenção de rede. 4. Programação. Conceitos básicos,
características, estruturas de dados, construção de algoritmos. Linguagens de programação e Ambientes de
Desenvolvimento. Java, JavaScript, HTML X HTML 5 X XHTML, XML, CSS, ASP X PHP. 5. Sistemas de Informação e
Banco de Dados. Conceitos, noções de sistemas de informação, características, ciclo de vida de sistemas,
metodologias, modelo relacional, modelagem, UML, SQL. 6. Web. Conceitos, características, acesso, navegação,
busca, pesquisa, Internet X Intranet X Extranet, browsers Internet Explorer 11 BR, Firefox Mozilla v44.0.2 ou superior,
Google Chrome. CorreioEletrônico.WebMail. Mozilla Thunderbird, MSOffice Outlook 2010/2013 BR. RedesSociais:
Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut, MySpace, Badoo. 7. Segurança. Conceitos, características, segurança de
equipamentos, de sistemas de informação, em redes e na internet. Vírus. Backup. Firewall. VPN. Procedimentos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Meio Ambiente; Preservação Ambiental; Controle da Poluição; Biologia Ambiental; fenômenos atmosféricos; Erosão;
conservação dos solos; Processos de produção industrial (químicas, metalúrgicas, mecânicas e etc.); Ecologia e
ecossistemas brasileiros; Conceito de poluição ambiental; A importância da água, do solo e do ar como componentes
dos ecossistemas na natureza; Transporte e dispersão de poluentes; princípios dos tratamentos de resíduos gasosos,
líquidos e sólidos: mecanismos físicos, químicos e biológicos; fenômeno de autodepuração; Processos de controle da
poluição; Monitoramento ambiental de solo, água e ar; Remediação de áreas degradadas; Noções de educação
ambiental; Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança industrial; Legislação ambiental (Federal, Estadual
e Municipal); Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Federal n.º 6.938/81 - Política Nacional de Meio
Ambiente; Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal no. 9433/97 - Política Nacional de Recursos
Hídricos; Lei Federal nº.11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico; Lei Federal nº.12.305/2010 - Política
Nacional de Resíduos Sólidos; Resoluções CONAMA (EIA/RIMA, Licenciamento Ambiental, Resíduos, Classificação de
Águas, Controle de Poluição Hídrica, Controle de Poluição Atmosférica); Lei Federal nº.12.651/2012, que instituiu o
Novo Código Florestal Brasileiro; Leis Estaduais - Política Estadual de Recursos Hídricos; Licenciamento ambiental de
empreendim entos industriais; Sistema de Licenciamento Ambiental; Noções de hidrologia; ciclo hidrológico; bacias
hidrográficas; águas superficiais; águas subterrâneas; Avaliação de planos de gestão de bacias hidrográficas; manejo
de bacias hidrográficas; Classificação das Águas; Sistemas de Abastecimento de Água; Consumo de água; partes
constituintes dos sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de dimensionamento; Adução de água; adutoras
em condutos livres e forçados; órgãos acessórios; bombas e estações elevatórias; Tratamento de água; características
físicas, químicas e biológicas da água; padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estações de
tratamento de água; Reservatórios de distribuição de água; importância; Redes de distribuição de água; Sistemas de
Coleta e Tratam ento de Efluentes Líquidos; Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratam ento dos
efluentes; Redes coletoras de esgotos sanitários e industriais; classificação; partes constituintes; dimensionamento;
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Tratamento de efluentes líquidos; processos de tratamento; lodos ativados; lagoas de estabilização; reatores
anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica; Autodepuração de cursos d’água; carga orgânica; demanda
bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana; Sistemas de Tratamento de Óleo; Gestão dos Resíduos
Sólidos; Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos domésticos e industriais; Características físicas,
químicas e biológicas dos resíduos sólidos; Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final adequado;
Disposição final dos resíduos; aterro sanitário; classificação dos aterros para resíduos sólidos de origem doméstica e
industrial; Coleta seletiva e reciclagem; Gestão Administrativa e Ambiental; Planejamento, controle, fiscalização e
execução de obras; orçamento e composição de custos; levantamento de quantitativos; controle físico-financeiro;
Acompanhamento e aplicação de recursos; medições; emissão de faturas; controle de materiais; Sistem as de Gestão
Ambiental e Auditoria Ambiental; Certificação ISO 14.000.
TÉCNICO EM ORÇAMENTO CIVIL
Desenho Técnico, Higiene e Segurança do Trabalho, Tecnologia das Construções, Materiais de Construção, Leitura de
Projetos, Patologia e Terapia das Construções, Desenho Assistido de Computador, Projetos Estruturais, Projetos
Hidrossanitários, Projetos de Arquitetura, Projetos de Instalações Elétricas, Especificação e Orçamento. Escalas,
Legendas, Leitura de Projetos, Processo construtivo de alvenaria e bloco, Telhados, Esquadrias, Forros, Pisos e
Revestimentos, Processo construtivo de fundação simples (rasa), Materiais de Construção.
TOPÓGRAFO
Planimetria: generalidades, conceitos e definições. Sistemas de unidades de medidas (linear, superfície e volumétrica).
Grandezas lineares e angulares de um levantamento planimétrico. Equipamentos utilizados em planimetria: medida de
distâncias (diretas e indiretas) e m edidas angulares (ângulos horizontais e verticais). Métodos de levantamentos
planimétricos (poligonação, irradiação, triangulação e interseção). Processamento automatizado de dados topográficos.
Erros planimétricos: detecção, tolerâncias e correções. Cálculo de áreas. Altimetria: generalidades, conceitos e
definições. Cotas, altitudes e diferenças de nível. Equipamentos utilizados em nivelam entos. Processos de
nivelamento: geométrico (simples e composto) e trigonométrico (leap-frog). Erros altímetros. Planialtimetria:
generalidades, conceitos e definições. Métodos de levantamento e equipamentos. Levantamentos batimétricos.
Determinação de declividades. Determinação das cotas do greide (alturas de cortes e aterros, cálculo e balanceamento
de volumes de cortes e aterros). Sistematização de terrenos (trabalhos de campo, escritório e de execução da obra no
campo). Locação de terraplenagens e de taludes (offsets). Locações de dutos, tubulações e obras de arte. Locação de
estruturas em geral. Locação de obras de implantação, modificação e ampliação dos sistemas de esgoto e
abastecimento de água. Desenho topográfico: processos de representação do relevo (desenho de perfis longitudinais e
transversais, planta com pontos cotados e curvas de nível). Traçado de curvas de nível (interpolação manual e
automatizada). Escalas numéricas e gráficas. Interpretação de plantas e perfis topográficos. Orientação de plantas
topográficas (nortes magnético, verdadeiro e de quadrícula). Noções básicas de AutoCAD (ou software similar de
desenho automatizado por computador). Noções básicas do preenchimento, edição e cálculos em planilhas eletrônicas
(no software Excel, ou similar). NBR 13.133. 6 – Forma e modelos para a terra. Datum, geoide e elipsoide. Ondulação
geoidal. Sistemas e superfícies de referência na geodesia. Sistemas de coordenadas na geodesia e na cartografia.
Transformação entre sistemas geodésicos. Sistemas GNSS: técnicas de posicionamento. Aplicações e erros nos
sistemas GNSS. Técnicas de transporte de coordenadas geodésicas e UTM. 7 - Sistemas de projeção cartográficos:
tipos de projeção (planas, crônicas e cilíndricas). Sistema UTM. Noções básicas do software Google Earth.



ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
NÚCLEOS COMUNS

Português para o cargo de Cuidador Social
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: reconhecim ento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos; elementos de
composição das palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos
enunciados: coordenação, subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de
acentuação; uso dos sinais de pontuação.

Matemática para o cargo de Cuidador Social
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números ordinais. 3. Números Reais: Operações com números
reais: Resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e
Divisores: Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por 2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000.
Máximo Divisor Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números Fracionários: Frações equivalentes.
Simplificação de frações. Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de som a, subtração, multiplicação e
divisão. 6. Números Decimais: Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas proporcionais. Razão e
proporção. 8. Regra de três simples, Porcentagem: Operações para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos
percentuais. 9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas: Unidades de comprimento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso no dia-a-dia. 11. Fatoração e
Produtos Notáveis. 12. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas. 13. Equações do 2º
grau. Soma e Produto das Raizes 14. Geometria Plana: Ângulos. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros,
circunferência e círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos de barras, colunas e setores. Análise e
interpretação básica.
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Lei Orgânica do Município e Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para o cargo de Cuidador Social
Aspectos da administração municipal de Rio das Ostras, conforme sua Lei Orgânica: Competências, autonomia
e poderes do Município. Câmara Municipal: posse, funções, competências privativas, funcionamento. Mesa Diretora:
membros, eleição, atribuições e composição. Conceitos sobre Legislatura, Sessão Legislativa, sessões da Câmara e
Comissões. Vereadores. Número de vereadores na Câmara Municipal de Rio das Ostras. Processo Legislativo.
Prefeito Municipal: Competências privativas, posse, substituição, proibições, licenças. Leis de sua iniciativa. Transição
administrativa. Colaboração popular. Servidor Público. Atos municipais: publicidade, atos de competência do Prefeito e
seus conteúdos específicos. Contas municipais, controle interno integrado. Tributos municipais e administração
tributária. Administração de bens patrim oniais e de obras e serviços públicos. Orçamento, suas leis e características,
vedações, emendas e execução orçamentária. Planejamento municipal: princípios, instrumentos e cooperação das
associações municipais. Políticas municipais: saúde, educação, cultura, assistência social turismo, políticas econômica,
urbanística ambiental, agrícola e pesqueira. Conselhos municipais. Distritos: requisitos para criação; Conselho Distrital
e Administrador Distrital.
Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras*: 1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa.
Ocupação inicial e povoam ento. Primeiras construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa de
Rio das Ostras, e desenvolvimento da região em que se insere. Habitantes, economia e aspectos afins nas diferentes
fases e possíveis legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes. 2. Situação
atual: Aspectos físicos e geográficos do Município: população, localização (região e microrregião), área, limites
municipais, distritos, características urbanas, atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações
culturais e artísticas. Corporações e grupos locais. Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas,
culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques do Município. Posição do Município na divisão regional turística
do Estado. 3. Aspectos e indicadores sociais, econômicos e financeiros. Serviços municipais. Estrutura organizacional
básica da Prefeitura Municipal: órgãos de administração direta e indireta. * Dados e informações com base no
documento “Conhecimentos gerais sobre o Município de Rio das Ostras”, disponível no site do IBAM.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CUIDADOR SOCIAL
1. Conhecer as atribuições do Cuidador Social. 2. Constituição da República Federativa do Brasil. 3. ECA. 4. Diretrizes
Nacionais para a Política de Atenção Integral à Infância e Adolescência. 5. Noções de Sistema Único da Assistência
Social. SUAS. 6. Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do adolescente. 7. Atenção à criança e ao adolescente
acolhido. 8. Temas relacionados com a prevenção da violência e sua notificação. 9. Temas relacionados com a
integração da Pessoa com Deficiência. 10. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistênciais (Resolução 109/2009).
11. Noções básicas de primeiros socorros.



ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (5º ano ou antiga 4ª série do Ensino Fundamental)
NÚCLEOS COMUNS

Português para todos os cargos de Nível 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. Ortografia.

Matemática para todos os cargos de Nível Fundamental Incompleto
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números ordinais. 3. Números Naturais e Reais: operações; números
pares e ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e Divisores: mínimo múltiplo comum; divisores; regras de
divisibilidade por 2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000; máximo divisor comum; decomposição em fatores primos.
5. Números Fracionários: frações equivalentes; simplificação de frações; redução ao menor denominador comum;
operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais: representação e leitura; operações. 7.
Regra de três simples - Porcentagem: operações para uso no dia a dia; acréscimos e descontos percentuais. 8.
Sistema Monetário Brasileiro. 9. Sistema de Medidas: unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume,
tempo e massa; múltiplos e submúltiplos; operações para uso no dia a dia. 10. Geom etria Plana: Ângulos. Principais
figuras planas. Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros.

Conhecimentos Gerais sobre Rio das Ostras para todos os cargos de Nível Fundamental Incompleto
1. Origem e dados históricos da região em que o Município se situa. Ocupação inicial e povoamento. Primeiras
construções e atividades econômicas. Evolução histórica e administrativa. Habitantes nas diferentes fases e possíveis
legados. Emancipação e desenvolvimento de Rio das Ostras: fatores determinantes. 2. Situação atual. Aspectos físicos
e geográficos do Município: população, localização, área, limites municipais, distritos, características urbanas,
atividades econômicas predominantes. Diversidade e manifestações culturais e artísticas. Corporações e grupos locais.
Patrimônio cultural histórico e arquitetônico. Atrações turísticas, culturais e de lazer, datas comemorativas e destaques
do Município. Posição do Município na divisão regional turística do Estado. Aspectos e indicadores sociais, econômicos
e financeiros. Serviços municipais. De acordo com o documento “Informações sobre o Município de Rio das Ostras”,
disponível no site do IBAM.

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BOMBEIRO HIDRÁULICO
1. Materiais hidráulicos e serviços de atendimento: Plantas de instalações hidráulicas e sanitárias, simbologias e
especificações, escolha do material apropriado e execução do trabalho. Executar os serviços hidráulicos e sanitários,
como, assentamento de tubulações de água, registros, descargas peças e acessórios sanitários. Reservatórios tipos,
instalação e manutenção. 2. Ferramentas: Ferramentas m anuais e elétricas. 3. Manutenção predial hidráulica:
Detectar partes ou peças defeituosas, substituindo-as ou reparando-as, utilizando ferramentas manuais comuns e
especiais, materiais de vedação para devolver à instalação hidráulica condições normais de funcionamento.
4. Equipamentos de segurança: Equipamentos de proteção individual (EPI): Observar e cumprir as normas de
higiene e de segurança do trabalho.
CARPINTEIRO
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Conhecimentos das ferramentas e
materiais utilizados na função. Medida, esquadro, nível e prumo. Instalação de janelas, portas, escadas. Executar
fôrmas para concreto. Conhecimentos de sistemas de escoramento. Conhecimentos de sistemas de escoramento.
Alocação de alojam ento ou barracão. Alinhamento e beneficiamento de madeira. Execução de telhados simples e
forros. Ferramentas: prumos de face e de centro, linha, esquadro, nível, martelo, serrote, formão, plaina manual, arco
de pua, pé de cabra e outras. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança
individual e coletiva. Uso de Equipam entos de Proteção Individual e Coletivos (EPIs e EPCs). Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público. Outras questões que abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido.
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.
ELETRICISTA
Conceitos básicos em eletricidade. Instalação de fiação elétrica, montagem de quadros de distribuição, caixas de
fusível, tomadas e interruptores. Instalação elétrica e de circuitos, utilização de aparelhos de precisão, reparo ou
substituição de unidades danificadas. Principais materiais utilizados em instalações elétricas. Tipos de instalações
elétricas. Práticas em instalações elétricas de baixa e média tensão; interpretação de projetos elétricos. Ferramentas e
instrumentos de trabalho. Prevenção de acidentes; combate e prevenção a incêndio. Leitura e interpretação de
esquem as; Leitura de correntes alternadas e contínuas. Noções de Eletromagnetism o. Circuitos elétricos monofásicos
e trifásicos. Medidas elétricas e utilização de instrumentos de medidas. Acionamentos de máquinas elétricas.
Dispositivos de proteção de equipamentos e do sistema elétrico. Implantação, funcionamento e tipos de sistemas de
aterramento. Instalações elétricas de baixa tensão e a norma brasileira ABNT NBR-5410. Segurança no Trabalho:
NR10 básica e complementar, utilização dos Equipam entos de Proteção Individual – EPI, e dos Equipam entos de
Proteção Coletiva – EPC. Demais conhecim entos compatíveis com as atribuições do cargo.
PEDREIRO
Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades de medidas: comprimento,
área, volume, massa, cálculos de área e volume. Materiais de construção: agregados, aglomerantes, aços, tijolos e
blocos, telhas, madeiras, cerâmicas, esquadrias metálicas e de madeira. Ferramentas de trabalho. Misturas:
argamassa, concreto, traços. Leitura e interpretação de projetos (plantas). Estruturas e Alvenaria: estrutura de concret o
(fundações, pilares vigas e lages), estruturas de Madeira (telhado), alvenarias de blocos, alvenaria de tijolos.
Acabamentos: revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), revestimentos cerâmicos, pisos: contrapiso,
pisos cimentados, pisos cerâmicos, pintura. Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual EPI, riscos inerentes à função.
PINTOR
Alvenaria especial. Área e perímetro de figuras planas. Atendimento ao público. Calcinação. Cálculo da tinta.
Combinações contrastantes, tom sobre tom e vibrantes. Concreto aparente. Concreto, fibrocimento e reboco.
Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (artigos 1 ao 16). Cor nos ambientes. Defeitos mais comuns na pintura. Desagregamento. Eflorescência.
Harmonia das cores. Levantamento da área. Limpeza e organização. Manchas. Norma ABNT - NBR 10443 - Tintas e
vernizes. Norma ABNT - NBR 11003 - Tintas - determinação da aderência. Pintura em madeira. Pintura em metais.
Pintura em porta, janela e corrimão. Planejamento e organização das atividades de trabalho. Preparação de alvenaria
interna e externa. Preparação de superfícies. Principais tipos de tintas, vernizes, equipamentos e materiais de pintura.
Problemas e soluções. Procedimentos de preparação para pintura. Reboco novo curado. Saponificação. Saúde e
segurança no ambiente de trabalho. Segurança em pintura. Sistema de pintura. Superfícies mofadas. Trabalhando as
paredes. Transformação de medidas.
SERRALHEIRO
Leitura de croquis e detalhes. Noções básicas de geometria plana. Cotagem, corte e escala. Normas e convenções.
Planificação, rugosidade superficial, corte, conformação. Máquinas, fixação e encaixes. Instrumentos de medição e
traçagem. Medir, Nivelar e verificar. Materiais da Serralharia. Noções de soldagem, corte limagem. Aplicações.
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SOLDADOR
1. Noções básicas de elétrica. 2. Manutenção e cuidados com ferramentas manuais e elétricas. 3. Equipamentos de
segurança individual e coletiva. 4. Prevenção contra incêndio e pânico. 5. Técnicas de soldagem. 6. Fabricação,
montagem, limpeza estrutural – Consumíveis. 7. Preparação de solda com esmeril. 8. Cravação de rebites e cortes
com disco abrasivo. 9. Tipos de soldagens: Oxiacetilênica, TIG, MIG/ MAG.

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.

